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ИСИДОРА СЕКУЛИЋ (Мошорин, Аустроугарска, 1887 – Београд, 1958), 
прозни писац, есејиста, књижевни критичар, полиглота – говорила је 
како модерне, тако и многе класичне језике. Дипломирала је педа гогију 
у Будимпешти, а докторирала у Немачкој. Писала је критичке текстове 
из области музике, позоришта, сликарства, архитектуре, књижевности 
и филозофије, а исто тако и целе студије о српској, руској, енглеској, 
немачкој, француској, италијанској и норвешкој књижевности. Дуго је 
боравила у Норвешкој, где је написала познато путописно дело Писма 
из Норвешке (1914). Најважнија дела: Сапутници (интимно-дневничка 
проза, 1913), Ђакон богородичине цркве (роман, 1919), Хроника пала
начког гробља (приче, 1940). Исидора Секулић је била председник 
и секретар Српског ПЕН центра и члан Српске академије наука и 
уметности.

ИСИДОРА СЕКУЛИЧ (Мошорин, Австро-Венгрия, 1887 – Белград, 
1958), прозаик, эссеист, литературный критик, полиглот – владела 
как современными, так и многими классическими языками. Получила 
высшее педагогическое образование в Будапеште, докторскую дис-
сертацию защитила в Германии. Писала критические статьи о музы-
ке, театре, живописи, архитектуре, литературе и философии, а также 
серьезные труды по сербской, русской, английской, немецкой, фран-
цузской, итальянской и норвежской литературам. Долгое время жила 
в Норвегии, где написала известную книгу путевых очерков «Письма из 
Норвегии» (1914). Главные произведения: «Спутники» (интимная днев-
никовая проза, 1913), «Дьякон Богородичной церкви» (роман, 1919), 
«Хроника провинциального кладбища» (рассказы, 1940). Была президен-
том и секретарем Сербского ПЕН-центра, членом Сербской академии 
наук и искусств.

Проект реализован под эгидой Министерства культуры и информации Республики Сербия
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ИВО АНДРИЋ (Долац, код Травника, Босна и Херцеговина, 1892 – 
Београд, 1975), уз Милоша Црњанског најзначајнији српски књижевник 
XX века. У својим делима, углавном окренутим прошлости, спајао је 
историју, мит, легенду и модернистичку фикцију и имагинацију. У 
основи приповедач који увек креће од кључних, сажетих приповедних 
релација, и од детаља, за које се може рећи да су тежиште сваке 
приче, Иво Андрић је својим романима и приповеткама обележио 
централни ток целокупне новије српске књижевности. Најзначајнија 
дела: При поветке 1–3 (1924, 1931, 1936), На Дрини ћуприја (роман, 
1945), Травничка хроника (роман, 1945), Проклета авлија (роман, 
1953), Знакови поред пута (медитативна проза, објављена постхумно, 
1976). Иво Андрић је добитник Нобелове награде за књижевност 1961. 
године. Дела су му преведена на многобројне светске језике.

ИВО АНДРИЧ (Долац у Травника, Босния и Герцеговина, 1892 – Бел-
град, 1975), наряду с Милошем Црнянским самый значительный серб-
ский писатель ХХ века. В своих произведениях, посвященных в основ-
ном минувшим векам, объединял историю, мифы, легенды и совре-
менные придумки и вымыслы. Иво Андрич – повествователь, который 
в творчестве всегда применял ключевые, концентрированные литера-
турные приемы и детали, которые под его пером становились стерж-
нем каждой книги. Своими романами и рассказами он задал главное 
течение всей новейшей сербской литературы. Главные произведения: 
«Рассказы 1 – 3» (1924, 1931, 1936), «Мост на Дрине» (роман, 1945), 
«Травницкая хроника» (роман, 1945), «Проклятый двор» (роман, 1953), 
«Знаки у дороги» (философская проза, опубликована посмертно, 1976). 
Лауреат Нобелевской премии по литературе 1961 года. Его произведе-
ния переведены на многие мировые языки.
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МИЛОШ ЦРЊАНСКИ (Чонград, Аустроугарска, 1893 – Београд, 
1977), уз Иву Андрића најзначајнији српски писац XX века. Окушао 
се у свим књижевним родовима и многобројним књижевним врстама, 
а свој врхунац остварује у поезији и у романима. Његова вокација 
меланхоличног лиричара до нарочитог изражаја долази у великим, 
историјско-поетским романима. Стваралачки опус Милоша Црњанског 
дао је основни тон и боју српском модернизму XX века. Најзначајнија 
дела: Дневник о Чарнојевићу (роман, 1921), Сеобе и Друга књига Сеоба 
(романи, 1929, 1962), Итака и коментари (поезија и поетичка проза, 
1959), Код Хиперборејаца (хибридна проза, 1966), Роман о Лондону 
(1971, Нинова награда за роман године).

МИЛОШ ЦРНЯНСКИЙ (Чонград, Австро-Венгрия, 1893 – Белград, 
1977), наряду с Иво Андричем самый значительный сербский писатель 
ХХ века. Творил во всех литературных жанрах и многочисленных 
литературных стилях, творческих вершин  достиг в поэзии и романах. 
Его дар меланхоличного лирика наиболее ярко отразился в больших 
историко-поэтических романах. Творчество М.  Црнянского задало тон 
и окраску сербскому модернизму ХХ века. Главные произведения: 
«Дневник о Чарноевиче» (роман, 1921), «Переселения» и «Вторая книга 
Переселений» (романы, 1929, 1962), «Итака и комментарии» (поэзия и 
поэтическая проза, 1959), «У гиперборейцев» (смешанная проза, 1966), 
«Роман о Лондоне» (1971, премия журнала «НИН» за роман года). 
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ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ (Рабровица, код Ваљева, 1898 – Београд, 
1993), песник, приповедач, писац за децу, преводилац са руског 
језика. Највећа песникиња у историји српске поезије. У дугој песничкој 
каријери објавила је преко педесет песничких књига. Поезија Десанке 
Максимовић исказује дубоко лични, некада химнични, а некада ме-
ланхолични сусрет са природом, митом, свакодневицом, интимом 
и историјом. Најважније књиге песама: Мирис земље (1955), Тражим 
помиловање (1964), Немам више времена (1973), Летопис Перунових 
потомака (1976), Песме из Норвешке (1976), Ничија земља (1979), Слово 
о љубави (1983), Памтићу све (1989), Небески разбој (1991), Зовина 
свирала (1992). Песме Десанке Максимовић преведене су на већину 
европских језика. Била је члан Српске академије наука и уметности.

ДЕСАНКА МАКСИМОВИЧ (Рабровица у Валево, 1898 – Белград, 
1993), поэтесса, прозаик, детский писатель, переводчик с русского. 
Величайшая поэтесса в истории сербской поэзии. За долгую поэтиче-
скую карьеру опубликовала около пятидесяти сборников стихотворе-
ний. Поэзия Десанки Максимович отражает глубоко личный, иной раз 
торжественный, а иногда и меланхоличный контакт с природой, ми-
фами, повседневной жизнью, интимными переживаниями и историей. 
Главные поэтические книги: «Запах земли» (1955), «Прошу помилова
ния» (1964), «У меня нет времени» (1973), «Летопись потомков Перу
на» (1976), «Стихи из Норвегии» (1976), «Ничья земля» (1979), «Слово 
о любви» (1983), «Запомню все» (1989), «Небесное поле битвы» (1991), 
«Бузиновая свирель» (1992). Стихи Десанки Максимович переведены 
на большинство европейских языков. Была членом Сербской академии 
наук и искусств.
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МЕША СЕЛИМОВИЋ (Тузла, Босна и Херцеговина, 1910 – Београд, 
1982), приповедач, романсијер и есејиста. Селимовићев приповедачки 
свет изграђен је на мисаоном преиспитивању темељних питања људске 
егзистенције, са посебним освртом на веру и идеологију. Антрополошки 
песимизам је, према Селимовићевом виђењу света, готово неизбежан и 
не зависи толико од човекових индивидуалних предиспозиција колико 
од судбинске стихије, са јединим заклоном у љубави, јер „ко промаши 
љубав, промашио је и живот“. Најзначајнија дела: Магла и мјесечина 
(ро ман, 1965), Дервиш и смрт (роман, 1966, Нинова награда за роман 
године), За и против Вука (оглед, 1967), Тврђава (роман, 1970), Острво 
(роман, 1974). Меша Селимовић је био члан Српске академије наука 
и уметности.

МЕША СЕЛИМОВИЧ (Тузла, Босния и Герцеговина, 1910 – Белград, 
1982), прозаик, романист и эссеист. Литературный мир Селимовича 
зиждется на мысленном пересмотре основных проблем существова-
ния человечества с особым взглядом на религию и идеологию. Антро-
пологический пессимизм, с точки зрения Селимовича на устройство 
мира, практически неизбежен и зависит не столько от индивидуальных 
естественных наклонностей человека, сколько от стихийности судеб, 
от которой можно укрыться только в любви, ибо «кто проморгает лю-
бовь, тот проморгает и жизнь». Главные произведения: «Туман и лунный 
свет» (роман, 1965), «Дервиш и смерть» (роман, 1966, премия жур-
нала «НИН» за роман года), «За и против Вука» (очерк, 1967), «Кре
пость» (роман, 1970), «Остров» (роман, 1974). Был членом Сербской 
академии наук и искусств. 
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ВАСКО ПОПА (Гребенац, 1922 – Београд, 1991), један од најзначај-
нијих српских песника XX века. Сматра се зачетником модерне српске 
поезије. Песнички израз му је језгровит, ирационалан и симболичан, 
у форми афоризма, пословице и идиома, преплављен фолклорним и 
архетипским сликама. Гротескно сагледавање обичних ствари и појава 
из савременог живота и симболично представљање модерног човека у 
хаосу свеопштих супротности чине ову поезију крајње филозофском и 
метафизичком. Објавио је збирке песама: Кора (1953), Непочин по ље 
(1956), Усправна земља (1972), Вучја со (1975), Живо месо (1975) и Рез 
(1981). Објавио је руковет народних умот ворина Од злата јабука (1958), 
зборник песничког хумора Урнебесник (1960) и зборник песничких 
сновиђења Поноћно сунце (1962). Књиге песама објављене су му на 
преко 50 језика широм света. Васко Попа је добитник многобројних 
књижевних награда, између осталих Аустријске државне награде за 
европску књижевност, а установљена је награда која носи његово име. 

ВАСКО ПОПА (Гребенац, 1922 – Белград, 1991), один из наилучших 
сербских поэтов ХХ века. Считается зачинателем современной серб-
ской поэзии. Его поэтический язык сжат, иррационален и символичен, 
напоминает афоризмы, пословицы и идиомы, исполнен фольклорны-
ми и архетипическими образами. Гротесковое восприятие привычных 
вещей и явлений современной жизни, равно как и символичное изо-
бражение современного человека в хаосе вечных противоположно-
стей делают его поэзию крайне философской и метафизической. Опу-
бликовал стихотворные сборники: «Кора» (1953), «Непаханное поле» 
(1956), «Вертикальная земля» (1972), «Волчья соль» (1975), «Живое 
мясо» (1975) и «Лезвие» (1981). Опубликовал сборник произведений 
народного творчества «Золотое яблоко» (1958), сборник юмористиче-
ских стихотворений «Громоподобный» (1960) и сборник поэтических 
сновидений «Полуночное солнце» (1962). Его поэтические книги изда-
вались на пятидесяти языках во многих странах мира. Лауреат много-
численных литературных премий, среди которых и Австрийская госу-
дарственная премия в области европейской литературы. Существует 
литературная премия его имени.
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АЛЕКСАНДАР ТИШМА (Хоргош, 1924 – Нови Сад, 2003), припове-
дач, романсијер и есејиста. Кључна особина његове прозе је привидно 
мирна опсервација света, иза које, у готово сваком, па и најобичнијем 
људском гесту, почива трагичка слутња. Сазнајна димензија при по-
ведног опуса Алек сандра Тишме темељи се на покушају да се има-
гинативним поступцима и средствима у фикционалној форми развиди 
нешто што је стварно да стварније не може бити, а то је присила 
човекова да чини и да трпи зло. Најзначајнија дела: Књига о Бламу 
(роман, 1972), Употреба човека (роман, 1976, Нинова награда за роман 
године), Школа безбожништва (приче, 1978), Без крика (приче, 1980), 
Капо (роман, 1987). Александар Тишма је био члан Српске академије 
наука и уметности и члан Академије уметности у Берлину.

АЛЕКСАНДР ТИШМА (Хоргош, 1924 – Нови Сад, 2003), прозаик, ро-
манист и эссеист. Главная особенность его прозы – внешне спокойное 
созерцание мира, за которым практически во всем, даже и в обычном 
человеческом жесте, кроется трагическое предчувствие. Познаватель-
ность прозы Александра Тишмы базируется на попытках с использова-
нием фантазийных поступков и средств рассмотреть в художественной 
форме нечто действительно сущее, которое не может не быть действи-
тельно сущим, и оно вынуждает человека совершать дурные поступки 
и терпеть зло. Главные произведения: «Книга о Бламе» (роман, 1972), 
«Употребление человека» (роман, 1976, премия журнала «НИН» за ро-
ман года), «Школа безбожия» (рассказы, 1978), «Без крика» (рассказы, 
1980), «Капо» (роман, 1987). Был членом Сербской академии наук и 
искусств и членом берлинской Академии искусств.
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СТЕВАН РАИЧКОВИЋ (Нересница, код Кучева, 1928 – Београд, 2007), 
песник, есејиста, прозни писац, преводилац са руског језика. Један је 
од најзначајнијих српских песника XX века. Стишани и меланхолични 
тон Раичковићеве поезије један је од основних лирских тонова српског 
песништва. Говорећи о просторима чисте природе и о просторима 
песме која увек рачуна са једноставношћу и исповедношћу, Раи чко-
вићева поезија казује о елементарним стварима, претварајући их у 
прва и последња питања једног аутентичног песничког света. Нај-
важније књиге песама: Песма тишине (1952), Балада о предвечерју 
(1955), Касно лето (1958), Камена успаванка (1963), Стихови (1964), 
Пролази реком лађа (1967), Варке (1967), Записи (1971), Записи о црном 
Владимиру (1971), Случајни мемоари (1978), Точак за мучење (1981), 
Свет око мене (1988), Стихови из дневника (1990), Фасцикла 1999/2000 
(2004, Награда „Меша Селимовић“). Стеван Раичковић је био члан 
Српске академије наука и уметности.

СТЕВАН РАИЧКОВИЧ (Нересница у Кучева, 1928 – Белград, 2007), поэт, 
эссеист, прозаик, переводчик с русского. Один из самых значительных 
сербских поэтов ХХ века. Спокойный и меланхоличный тон стихов 
Раичковича является одним из основных лирических мотивов сербской 
поэзии. Рассказывая о пространствах чистой природы и о пространствах 
поэзии, которая всегда сочетается с простотой и исповедальностью, 
творчество Раичковича говорит об элементарных вещах, превращая их 
в первые и последние главные проблемы оригинального поэтического 
мира. Главные книги стихотворений: «Песнь тишины» (1952), «Баллада 
о сумерках» (1955), «Запоздалое лето» (1958), «Каменная колыбельная» 
(1963), «Стихи» (1964), «Плывет по реке ладья» (1967), «Иллюзии» 
(1967), «Записки» (1971), «Записки о черном Владимире» (1971), 
«Случайные мемуары» (1978), «Колесо для пыток» (1981), «Мир вокруг 
меня» (1988), «Стихи из дневника» (1990), «Папка» (1999/2000, премия 
«Меша Селимович»). Был членом Сербской академии наук и искусств.
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МИОДРАГ ПАВЛОВИЋ (Нови Сад, 1928 – Тутлинген, Немачка, 2014), 
песник, есејиста, роман сијер, лекар по обра зовању. Један је од нај-
значајнијих српских песника XX века. Поезија му је ерудитна и снажно 
филозофска, са упечатљивим сликама деструктивног, хаотичног и 
кошмарног света, од којег спас налази у историји и миту. Његова прва 
књига стихова, 87 песама (1952),  једна је од темељних прекретница у 
модерном српском песништву. Павловићева Сабрана дела у 10 књига 
објављена су 2004. године. Посебно су значајне књиге есеја: Дневник 
пене (1972), Поезија и култура (1974), Поетика модерног (1978), Есеји 
о српским песницима (1981), Природни облик и лик (1984), као и роман 
Афродитина увала (2001). Посебну пажњу јавности скренуле су две 
антологије Миодрага Павловића: Антологија српског песништва (XIII–XX 
век), која је доживела двадесетак издања (прво издање 1964), и Антологија 
лирске народне поезије (1982), која је, такође, доживела више издања. 
Књиге одабраних дела објављене су му на немачком језику. Добитник 
је многобројних признања и награда, међу којима и Европске награде 
за поезију (Münster, 2003). 

МИОДРАГ ПАВЛОВИЧ (Нови Сад, 1928), поэт, эссеист, романист, врач 
по образованию. Один из самых значительных сербских поэтов ХХ века. 
Его поэзия эрудированна и весьма философична, богата впечатляющими 
образами деструктивного, хаотичного и кошмарного мира, спастись от 
которого можно только в истории и мифах. Его первая книга стихотворе-
ний «87 стихотворений» (1952) совершила один из коренных поворотов в 
современной сербской поэзии. «Собрание сочинений» Павловича в десяти 
томах вышло в свет в 2004 году. Особенно значительны его сборники 
эссе: «Дневник пены» (1972), «Поэзия и культура» (1974), «Поэтика со
временного» (1978), «Эссе о сербских поэтах» (1981), «Естественный облик 
и лик» (1984), а также роман «Залив Афродиты» (2001). Особое внима-
ние общественности привлекли две антологии, составленные Миодрагом 
Павловичем: «Антология сербской поэзии (XIII – XX век)», выдержавшая 
два десятка изданий (первое издание в 1964) и «Антология народной 
лирической поэзии» (1982), которая также неоднократно переиздавалась. 
Его избранные произведения изданы на немецком языке. Лауреат много-
численных премий, среди которых и Европейская поэтическая премия 
(Мюнстер, 2003). Живет в Белграде.
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МИЛОРАД ПАВИЋ (Београд, 1929 – Београд, 2009), песник, про зни писац, 
есејиста, књижевни историчар. Павићеве приче и романи, претежно писани 
у фантастичком кључу, преплићу у себи барокну, односно романтичарску 
традицију и постмодернистичку комбинаторичку имагинацију, доследно 
почивајући на порицању мимезиса. Павић је у писању до краја ослоњен 
на александријску стваралачку стратегију, која књижевност види као 
универзум по ве заних и међусобно условљених текстова. Најзначај нија 
дела: Коњи Светог Марка (приче, 1976), Руски хрт (приче, 1979), Нове 
београдске приче (1981), Хазарски речник (роман-азбучник, 1984, Нинова 
награда за роман године), Предео сликан чајем (роман, 1988, Награда 
„Меша Селимовић“), Унутрашња страна ветра (роман, 1991), Страшне 
љубавне приче (2001, Награда „Иво Андрић“). Дела су му превођена на 
више светских језика. Милорад Павић је био члан Српске академије 
наука и уметности.

МИЛОРАД ПАВИЧ (Белград, 1929 – Белград, 2009), поэт, прозаик, 
эссеист, историк литературы. Романы и рассказы Павича написаны в 
основном в фантастической манере. В них переплетаются барочная, 
точнее, романтическая традиция и постмодернистская комбинирован-
ная фантазия, опирающаяся на последовательное отрицание имита-
ции. Павич в своем творчестве прочно опирался на александрийскую 
творческую стратегию, которая рассматривает литературу как мир 
связанных между собой и взаимно обусловленных текстов. Главные 
произведения: «Кони Святого Марко» (рассказы, 1976), «Русская бор
зая» (рассказы, 1979), «Новые белградские рассказы» (1981), «Хазар
ский словарь» (роман-азбука, 1984, премия журнала «НИН» за роман 
года), «Пейзаж, нарисованный чаем» (роман, 1988, премия «Меша Се-
лимович»), «Внутренняя сторона ветра» (роман, 1991), «Страшные 
любовные истории» ((2001, премия «Иво Андрич»). Его произведения 
переведены на многие языки. Был членом Сербской академии наук и 
искусств. 
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БОРИСЛАВ ПЕКИЋ (Подгорица, Црна Гора, 1930 – Лондон, Велика 
Бри танија, 1992), прозни и драмски писац. Најплоднији српски ро-
мансијер друге половине XX века и један од најзначајнијих при по-
ведача тога доба. Хомерски разуђен, обавезан историји која про дукује 
митове, Пекићев књижевни опус обухвата сва времена, од митске 
прошлости, преко формирања хришћанске цивилизације и средњег 
века, до савремености и далеке, утопијске будућности. Све то прати 
обиље приповедних поступака и стило ва, од критичког реализма, преко 
жанр-приповедања, фантазмагорије, алегорије, утопије и (научне) 
фан      тастике, до мемоарске, документарне и дневничке прозе. Нај-
значајнија дела: Ходочашће Арсенија Његована (роман, 1965, Нинова 
награда за роман године), Како упокојити вампира (роман, 1977), Зла
тно руно 1–7 (роман-фантазмагорија, 1978–1986), Нови Јерусалим 
(приче, 1988), Године које су појели скакавци 1–3 (аутобиографска про-
за, 1987, 1989, 1990, Награда „Милош Црњански“).

БОРИСЛАВ ПЕКИЧ (Подгорица, Черногория, 1930 – Лондон, Велико-
британия, 1992), прозаик и драматург. Самый плодовитый сербский 
романист второй половины ХХ века и один из лучших новеллистов это-
го периода. Творчество Пекича своим гомеровским подходом обязано 
истории,  воспроизводящей мифы, охватывающей все эпохи, от мифо-
логического прошлого через формирование христианской цивилиза-
ции и средние века вплоть до современности и далекого утопического 
будущего. Оно изобилует литературными направлениями и стилями, 
от критического реализма через различные жанры – рассказы, фан-
тасмагории, аллегории, утопии и (научную) фантастику – вплоть до 
мемуарной, документальной и дневниковой прозы. Главные произве-
дения: «Паломничество Арсения Негована» (роман, 1965, премия жур-
нала «НИН» за роман года), «Как упокоить вампира» (роман, 1977), 
«Золотое руно 1 – 7» (роман-фантасмагория, 1977 – 1986), «Новый Ие
русалим» (рассказы, 1988), «Годы, съеденные саранчой» (автобиографи-
ческая проза, 1987, 1989, 1990, премия «Милош Црнянский). 
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ДРАГОСЛАВ МИХАИЛОВИЋ (Ћуприја, 1930), прозни писац, један 
од најплоднијих аутора савремене српске наративне прозе. Сажетост 
и наративност без општих места и лиризације текста основа су Ми-
хаиловићевог прозног израза. Узбуркао је јавност на измаку шезде-
сетих година романом Кад су цветале тикве (1968). Најважнија дела: 
Фреде, лаку ноћ (1967), Петријин венац (1975, Награда „Иво Андрић“), 
Чизмаши (1983, Нинова награда за роман године), Голи оток (1990), 
Гори Морава (1994), Преживљавање (2010, Виталова награда „Златни 
сунцокрет“ за књигу године). Драгослав Михаиловић је добитник 
бројних књижевних награда, а дела су му преведена на многе језике. 
Члан је Српске академије наука и уметности. Живи у Београду.

ДРАГОСЛАВ МИХАИЛОВИЧ (Чуприя, 1930), прозаик, один из самых 
плодовитых авторов современной сербской прозы. Сжатость и пове-
ствовательность при отсутствии общих мест и излишней лиричности 
– отличительные черты прозы Михаиловича. На исходе шестидесятых 
годов он взволновал общественность романом «Когда цвели тыквы» 
(1968). Главные произведения: «Спокойной ночи, Фред» (1967), «Пе
триин венок» (1975, премия «Иво Андрич»), «Сапожники» (1983, пре-
мия журнала «НИН» за роман года), «Голый остров» (1990), «Морава 
горит» (1994), «Выживание» (2010, Виталова премия «Золотой под-
солнух»). Лауреат многочисленных литературных премий, его произ-
ведения переведены на многие языки. Член Сербской академии наук и 
искусств. Живет в Белграде.
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ИВАН В. ЛАЛИЋ (Београд, 1931 – Београд, 1996), песник, есејиста, пре-
водилац са енглеског, француског и немачког језика. Поезија Ива  на В. 
Лалића, обележена јасном културноисторијском свешћу и наслојавањем 
традиција, представља прослављање задатог света упр кос свему. Пре-
фињени песник културе, Лалић је заинтересован и за Византију и за 
Венецију, за песничку форму канона и за дијалог са Елиотом. Најважније 
књиге песама: Мелиса (1959), Време, ватре, вртови (1961), Изабране и 
нове песме (1969), Сметње на везама (1975), Страсна мера (1984), Писмо 
(1992, Награда „Меша Селимовић“), Четири канона (1996, Виталова 
награда „Златни сунцокрет“ за књигу године). Лалићева књига поезије 
Писмо сматра се једном од најважнијих књига у српској поезији XX века. 
Превођен је на више светских језика.

ИВАН В. ЛАЛИЧ (Белград, 1931 – Белград, 1996), поэт, эссеист, пере-
водчик с английского, французского и немецкого. Поэзия Ивана В. Ла-
лича, отмеченная отчетливым культурно- историческим сознанием и 
наслоением традиций, является, несмотря ни на что, прославлением 
существующего мира. Утонченный певец культуры, Лалич интересу-
ется Византией и Венецией, поэтической формой канона и вступает в 
диалог с Эллиотом. Важнейшие поэтические книги: «Мелисса» (1959), 
«Время, костры, сады» (1961), «Избранные и новые стихи» (1969), «По
мехи связи» (1975), «Страстная мера» (1984), «Письмо» (1992, пре-
мия «Меша Селимович»), «Четыре канона» (Виталова премия «Золо-
той подсолнух»). Книга «Письмо» считается одной из важнейших книг 
в сербской поэзии ХХ века. Его произведения переведены на многие 
языки.       
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ЈОВАН ХРИСТИЋ (Београд, 1933 – Сремска Каменица, 2002), песник, 
есејиста, теоретичар драме, позоришни критичар, драм ски писац, пре-
водилац са енглеског и француског језика. У Христићевој поезији не-
престано се суочавамо са светом класицистичке мере и са отменом 
фразом која подразумева елегични и меланхолични тон, као и сенку 
патоса. Песник је Медитерана и стоичке прибраности пред последњим 
спознајама и искуствима живота. Књиге песама: Дневник о Уликсу 
(1954), Песме 1952–1959 (1959), Александријска школа (1963), Старе и 
нове песме (1988), Нове и најновије песме (1993), Сабране песме (1996), 
Сабране песме (2002).

ЙОВАН ХРИСТИЧ (Белград, 1933 – Сремска Каменица, 2002), поэт, 
эссеист, теоретик драматургии, театральный критик, драматург, пере-
водчик с английского и французского. В поэзии Христича постоянно 
присутствует дух классицизма, она отличается отменной фразеологи-
ей, создающей элегическое и меланхолическое настроение, а также 
некоторым пафосом. Певец Средиземноморья и стоической собран-
ности перед последними откровениями и жизненным опытом. Поэти-
ческие книги: «Дневник об Улиссе» (1954), «Стихи 1952 – 1959» (1959), 
«Александрийская школа» (1963), «Старые и новые стихи» (1988), «Но
вые и новейшие стихи» (1993), «Избранные стихи» (1996), «Избранные 
стихи» (2002).
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СВЕТЛАНА ВЕЛМАР-ЈАНКОВИЋ (Београд, 1933 – Београд, 2014), ро-
мансијер, при поведач и есејиста. Њена проза представља својеврсни 
документ историје Србије и Београда, непретенциозну реконструкцију 
прошлог времена дату у сликовитом стилу, са модерним реалистичким 
по ступком, психолошки обојеним и обогаћеним драмским нарати-
вним ситуацијима. Без обзира на историјску и реалистичку димензију, 
лирско је доминанта њене прозе. Најважније књиге: Ожиљак (роман, 
1956), Дорћол (приче, 1981, Награда „Иво Андрић“), Лагум (роман, 
1990, Награда „Меша Селимовић“), Врачар (новела, 1994), Бездно (ро-
ман, 1995, Нинова награда за роман године), Гласови (приче, 1997), 
Нигдина (роман, 2000), Прозраци (романсирана аутобиографија, 2003), 
Востаније (роман, 2005), Очаране наочаре: приче о Београду (приче за 
децу, 2006), Капија Балкана (монографија о Београду, 2011). Књиге 
Светлане Велмар-Јанковић су преведене на више светских језика. 

СВЕТЛАНА ВЕЛМАР-ЯНКОВИЧ (Белград, 1933 – Белград, 2014), ро-
манист, новеллист, эссеист. Ее проза – своеобразный документ исто-
рии Сербии и Белграда, непретенциозная реконструкция прошедшего 
времени, поданная в образном стиле с сохранением современного ре-
алистического подхода, психологически окрашенного и  обогащенного 
драматическими ситуациями в повествовании. Несмотря на историче-
ский и реалистический подход, в ее прозе доминирует лирика. Главные 
книги: «Шрам» (роман, 1956), «Дорчол» (рассказы, 1981, премия «Иво 
Андрич»), «Лагум» (роман, 1990, премия «Меша Селимович»), «Вра
чар» (повесть, 1994), «Бездно» (роман, 1995, премия журнала «НИН» 
за роман года), «Голоса» (рассказы, 1997), «Нигдина» (роман, 2000), 
«Окошки» (романизированная автобиография, 2003), «Восстание» 
(роман, 2005), «Волшебные очки: рассказы о Белграде» (рассказы для 
детей, 2006), «Балканские врата» (монография о Белграде, 2011). Ее 
книги переведены на многие языки.
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БРАНКО МИЉКОВИЋ (Ниш, 1934 – Загреб, Хрватска, 1961), пе сник, 
есејиста и преводилац. Неосимболистички песник који се у пое зији враћа 
првим грчким филозофима доводећи у везу њихово учење о праелементима 
са модерном филозофијом бића. Овај врсни версификатор у песничком 
изразу тежио је да споји модерна истраживања са класичним захтевима 
и залагао се за савршенство као највећи идеал песме. Књиге песама: 
Узалуд је будим (1957), Смрћу против смрти (родољубиве песме које је 
написао заједно са песником Блажом Шћепановићем, 1959), Ватра и 
ништа (1960, Октобарска награда града Београда), Порекло наде (1960), 
Крв која светли (1961).

БРАНКО МИЛЬКОВИЧ (Ниш, 1934 – Загреб, Хорватия, 1961), поэт, 
эссеист и переводчик. Неосимволист, возвращающийся в поэзии к 
первым греческим философам, связывая их учение о праэлементах с 
современной философией существования. Искусный версификатор, в 
поэзии он стремился соединить современные исследования с классиче-
скими требованиями, добивался совершенства как наивысшего идеала 
поэзии. Поэтические книги: «Напрасно просыпаюсь» (1957), «Смертью 
против смерти» (патриотические стихи, написанные совместно с поэ-
том Блажо Шчепановичем, 1959), «Огонь и ничто» (1960, Октябрьская 
премия города Белграда), «Происхождение надежды» (1960), «Светя
щаяся кровь» (1961). 



19

ЉУБОМИР СИМОВИЋ (Ужице, 1935), песник, драмски писац и есеји-
ста, снажно испољеног осећаја за теме из националне традиције, али и 
из свакидашњег живота. Симовићево песништво, као и драмски и есе-
јистички рад, могу бити тумачени као непрестано „читање традиције“ 
из индивидуалне песникове перспективе. У Симовићевом стваралаштву 
видан је судар антиномија које се у језику делимично неутрализују: 
профаност света стоји насупрот еванђеоским порукама, трагичко 
насупрот хуморном, аскеза насупрот хедонизму. Најзначајнија дела: 
Чудо у Шаргану (драма, 1975), Путујуће позориште Шопаловић (драма, 
1985), Учење у мраку (изабране и нове песме, 1995), Дупло дно (есеји, 
2001), Ужице са вранама (роман-хроника, 2002), Тачка (збирка поезије, 
2004). Љубомир Симовић је члан Српске академије наука и уметности. 
Живи у Београду.  

ЛЮБОМИР СИМОВИЧ (Ужице, 1935), поэт, драматург и эссеист с 
сильно выраженными национальными традициями в творчестве, одно-
временно связанным с современной жизнью. Поэзия Симовича, как 
и его драматургия и эссеистика, могут быть истолкованы как посто-
янное «прочтение традиции» с точки зрения индивидуальности поэта. 
В творчестве Симовича просматривается столкновение антиномий, 
частично нейтрализуемых в языке: безбожность мира противостоит 
евангельским заветам, трагическое противостоит юмористическому, 
аскеза – гедонизму. Главные произведения: «Чудо в Шаргане» (пьеса, 
1975), «Бродячий театр Шопаловича» (пьеса, 1985), «Ученье во тьме» 
(избранные и новые стихи, 1995), «Двойное дно» (эссе, 2001), «Ужице 
с воронами» (роман-хроника, 2002), «Точка» (поэтический сборник, 
2004). Член Сербской академии наук и искусств. Живет в Белграде.
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ДАНИЛО КИШ (Суботица, 1935 – Париз, Француска, 1989), писац који 
се окушао у сва три књижевна рода, есејиста и преводилац. Киш је у 
прози углавном фикционализовао властиту биографију, опсервирајући 
кроз њу и око ње кључна цивилизацијска питања XX века. Кишов знак 
једнакости између живота и литературе подразумевао је и био извођен 
из осећања писца као језичког медијума свеколиког животног тока, али 
и свеколиког искуства библиотеке, оног борхесовског узди зања светог 
ис куства читања над профаним, а тако трагичним искуством света. Нај-
зна чајнија дела: Башта, пепео (роман, 1965), Рани јади (приче, 1969), 
Пешчаник (роман, 1972, Нинова награда за роман године), Гробница за 
Бориса Давидовича (приче, 1976), Енциклопедија мртвих (приче, 1983, 
Награда „Иво Андрић“).  

ДАНИЛО КИШ (Суботица, 1935 – Париж, Франция, 1989), писатель, 
испробовавший себя во всех родах литературы, эссеист и переводчик. 
В прозе Киш в основном романизировал собственную биографию, 
исследуя через нее и события вокруг нее главные проблемы цивилизации 
ХХ века. Киш поставил знак равенства между жизнью и литературой, 
подразумевая и исходя из ощущения писателя как лингвистического 
медиума разнообразного течения жизни, а также и своеобразного 
опыта библиотеки – этого борхесовского взлета святого искусства 
чтения над бездарным и таким трагическим мировым опытом. Главные 
произведения: «Сад, пепел» (роман, 1965), «Ранние страдания» (1969), 
«Песочные часы» (роман, 1972, премия журнала «НИН» за роман года), 
«Гробница для Бориса Давидовича» (рассказы, 1976), «Энциклопедия 
мертвых» (рассказы, 1976, премия «Иво Андрич»).
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БОРИСЛАВ РАДОВИЋ (Београд, 1935), песник, есејиста, преводилац 
са француског језика. Заснована на искуству поезије модернизма, 
Радовићева поезија се креће од искуства поезије и искуства културе 
до искуства света и обрнуто. У Радовићевој поезији можемо да видимо 
бриљантну модерну обнову јединства литературе и искуства. Књиге пе-
сама: Поетичности (1956), Остале поетичности (1959), Маина (1964), 
Братство по несаници (1967), Описи, гесла (1970), Песме 1971–1982 
(1983), Изабране песме 1954–1984 (1985), Песме 1971–1991 (1992), 
Песме (1994), Песме (2002), Изабране песме (2005). Књиге есеја: Рвање 
с анђелом и други записи (1996), О песницима и о поезији (2001), Још о 
песницима и о поезији (2007). Борислав Радовић живи у Београду.

БОРИСЛАВ РАДОВИЧ (Белград, 1935), поэт, эссеист, переводчик с 
французского. Поэзия Радовича основана на опыте поэзии модерниз-
ма. Она движется от опыта поэзии и опыта культуры к опыту мира, 
и наоборот. В поэзии Радовича можно обнаружить великолепное со-
временное обновление единства литературы и опыта. Поэтические 
книги: «Поэтичности» (1956), «Прочие поэтичности» (1959), «Штиль» 
(1964), «Братство в бессоннице» (1967), «Описания, лозунги» (1970), 
«Стихи 1971 – 1982» (1983), «Избранные стихи 1954 – 1984» (1985), 
«Стихи 1971 – 1991» (1992), «Стихи» (1994), «Стихи» (2002), «Из
бранные стихи» (2005). Книги эссе: «Борьба с ангелом и другие тексты» 
(1996), «О поэтах и о поэзии» (2001), «Еще о поэтах и о поэзии» (2007). 
Живет в Белграде. 
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МИЛОВАН ДАНОЈЛИЋ (Ивановци, 1937), песник, прозни писац, 
есејиста, преводилац са француског и енглеског језика. У свом делу 
посвећен је језику и националној традицији, као и указивању на идео-
лошка ограничења савременог друштва. Најважније књиге: Гласови 
(песме, 1970), Родна година (песме, 1972), Чистине (песме, 1973), 
Како је Доброслав протрчао кроз Југославију (роман, 1977), Мишја 
рупа (песме, 1982), Брисани простор (проза, 1984), Чекајући да стане 
пљусак (песме, 1986), Драги мој Петровићу (роман, 1986), Ослободи оци 
и издајници (роман, 1997, Нинова награда за роман године), Балада о 
сиромаштву (роман – лирска проза, 1999, Виталова награда „Златни 
сунцокрет“ за књигу године), Разгоревање ватре (песме, 2000), Учење 
језика (проза, 2008), Добро јесте живети (роман, 2010). Данојлићева 
поезија и проза превођене су на више европских језика. Милован 
Данојлић је члан Српске академије наука и уметности. Од половине 
осамдесетих година ХХ века живи у Паризу.

МИЛОВАН ДАНОЙЛИЧ (Ивановци, 1937), поэт, прозаик, эссеист, пе-
реводчик с французского и английского. Свои произведения посвяща-
ет языку и национальным традициям, а также указывает на идеологи-
ческие ограничения современного общества. Главные книги: «Голоса» 
(стихи, 1970), «Урожайный год» (стихи, 1972), «Чистое поле» (стихи, 
1973), «Как Доброслав всю Югославию пробежал» (роман, 1977), «Мы
шиная нора» (стихи, 1982), «Простреливаемое пространство» (проза, 
1984), «Ожидая прекращения ливня» (стихи, 1986), «Дорогой мой Петро
вич» (роман, 1986), «Освободители и предатели» (роман, 1997, премия 
журнала «НИН» за роман года), «Баллада о бедности» (лирический ро-
ман, 1999, Виталова премия «Золотой подсолнух»), «Разжигание огня» 
(стихи, 2000), «Изучение языка» (проза, 2008), «Хорошо жить» (роман, 
2010). Поэзия и проза Данойлича переведена на многие европейские 
языки. Член Сербской академии наук и искусств. С середины восьми-
десятых годов живет в Париже.    
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ЉУБИВОЈЕ РШУМОВИЋ (Љубиш, 1939), песник и прозни писац за 
децу. Написао је и режирао преко 600 телевизијских емисија. Један је 
од оснивача и први председник Одбора за заштиту права детета Србије, 
при организацији Пријатељи деце Србије. Ршумовић ствара поезију 
која носи људске вредности и универзалност и, мада посвећена деци, 
једнако се обраћа и одраслима. Објавио је преко 80 књига за децу, од 
којих се издвајају: Ма шта ми рече (1970), Још нам само але фале (1974), 
Вести из несвести (1976), Рошави анђео, Зов тетреба (1977), Сјај на 
прагу (1982), Песме уличарке (1983), Северозападни крокодил (1991), 
Гујина стена, Буквар дечјих права (1995). Његове најновије књиге су: 
Три чвора на трепавици, Тајна ледене пећине, Бели пакети, Сунчање 
на месечини, Ујдурме и зврчке из античке Грчке, Заувари. Љубивоје 
Ршумовић је добитник бројних књижевних награда и признања, а дела 
су му преведена на више страних језика. Живи у околини Београда. 

ЛЮБИВОЕ РШУМОВИЧ (Любиш, 1939), поэт и детский писатель. 
Написал сценарии и поставил более шести сотен телевизионных пере-
дач. Один из основателей и первый председатель Комитета по защите 
прав детей Сербии при организации «Друзья детей Сербии». Ршумович 
создает поэзию, утверждающую человеческие добродетели и их уни-
версальность. Несмотря на то, что его творчество обращено к детям, в 
одинаковой мере оно доступно и взрослым. Опубликовал более вось-
мидесяти книг для детей, из которых особо выделяются: «Да что он мне 
говорит» (1970), «Только змей нам не хватало» (1974), «Новости из бес
сознательности» (1976), «Рябой ангел», «Зов тетерева» (1977), «Свет 
на пороге» (1982), «Песни прогульщицы» (1983), «Северозападный кро
кодил» (1991), «Змеиная скала», «Букварь детского права» (1995). Его 
последние книги – «Три узелка на ресничке», «»Тайна ледяной пещеры», 
«Белые пакеты», «Загар на лунном свете», «Подвохи и волчки Древней 
Греции», «Полезности». Лауреат многочисленных литературных пре-
мий и других наград, его произведения переведены на многие ино-
странные языки. Живет в окрестностях Белграда.  



24

МАТИЈА БЕЋКОВИЋ (Сента, 1939), песник. Бећковићева поезија у 
епским поемама, исписаним на једном од дијалеката савременог срп-
ског језика, настоји да сједини ново и старо, модерно и традицију, 
наслеђивање дубинских језичких слојева и способност да се они обнове 
у модерном кључу. Суочавајући херојски свет са модерним добом, 
песникови стихови су испуњени моћном иронијом и хумором, као и 
несвакидашњом језичком компетенцијом. Најважније књиге песама: 
Вера Павладољска (1961), Метак луталица (1963), Рече ми један чоек 
(1970), Међа Вука Манитога (1976), Леле и куку (1980), Два света (1982), 
Кажа (1988), Чији си ти, мали (1989), Хлеба и језика (2002), Седимо 
нас двоје у сутону плавом (2005), Кажем ти тихо: ништа нам не треба 
(2006), Кад будем млађи (2007), Пут којег нема (2009), Кад будем још 
млађи (2012), Станица за откуп вучјих кожа (2012). Матија Бећковић је 
члан Српске академије наука и уметности. Живи у Београду.

МАТИЯ БЕЧКОВИЧ (Сента, 1939), поэт. Поэзия Бечковича в эпиче-
ских произведениях, написанных на одном из диалектов современного 
сербского языка, старается объединить новое и старое, современное 
и традиционное, наследие глубинных слоев языка и способность об-
новить их в современном ключе. Сопоставляя героический мир с со-
временным миром, он наполняет стихи мощной иронией и юмором, 
а также необычной лингвистической широтой. Главные поэтические 
книги: «Вера Павлодольская» (1961), «Блуждающая пуля» (1963), «Рас
сказал мне один человек» (1970), «Межа Вука Бешеного» (1976), «О 
горе!» (1980), «Два мира» (1982), «Разговоры» (1988), «Чей ты,  малыш» 
(1989), «Хлеба и языка» (2002), «Мы сидим вдвоем в сумраке голубом» 
(2005), «Говорю тебе тихонько: ничего нам не надо» (2006), «Когда я 
стану моложе» (2007), «Дорога, которой нет» (2009), «Когда я стану 
еще моложе» (2012), «Станция для скупки волчьих шкур» (2012). Член 
Сербской академии наук и искусств. Живет в Белграде.
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ФИЛИП ДАВИД (Крагујевац, 1940), писац и дугогодишњи уредник 
Драмског програма Телевизије Београд. Професор је драматургије на 
Факултету драмских уметности у Београду и аутор више ТВ драма и 
филмских сценарија. У својој прози, ослоњеној на тематику и поступке 
књижевне фантастике и трајно инспирисане јеврејском мистиком и 
езотеријом, бави се питањима историје, зла, егзистенцијалних и са-
знајних стрепњи на границама стварног и нестварног. Објавио је при-
поветке: Бунар у тамној шуми (1964), Записи о стварном и не стварном 
(1969), Принц ватре (1987); романе Ходочасници неба и земље (1995) 
и Сан о љубави и смрти (2007); књиге есеја Фрагменти из мрачних 
времена (1994), Јесмо ли чудовишта (1997) и Светови у хаосу (2004). 
Филип Давид је добитник бројних књижевних награда, а књиге су му 
преведене на више језика. Живи у Београду.

ФИЛИП ДАВИД (Крагуевац, 1940), писатель, многолетний редактор 
Редакции драматических программ Белградского телевидения. Про-
фессор драматургии Факультета драматического искусства в Белгра-
де, автор многих телевизионных драм и киносценариев. В своей прозе, 
опирающейся на тематику и сюжеты литературной фантастики, и по-
стоянно вдохновляемый еврейской мистикой и эзотерикой, исследует 
вопросы истории, зла, экзистенциональной и осознанной тревоги на 
границе действительного и потустороннего. Опубликовал рассказы: 
«Колодец в мрачном лесу» (1964), «Записки о действительном и поту
стороннем» (1969), «Принц огня» (1987); романы «Паломники неба и 
земли» (1995) и «Сон о любви и смерти» (2007); книги эссе «Фрагменты 
мрачных времен» (1994), «Чудовища ли мы» (1997) и «Миры в хаосе» 
(2004). Лауреат многих литературных премий, его книги переведены 
на многие языки. Живет в Белграде.
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ВИДА ОГЊЕНОВИЋ (Дубочке, код Никшића, Црна Гора, 1941), 
романсијер, приповедач, драмски писац, есејиста, позоришни редитељ, 
преводилац са енглеског и немачког језика. У својим делима често 
оживљава протекле историјске периоде, успостављајући метафоричке 
везе са садашњошћу. Најважније књиге: Отровно млеко маслачка (при-
че, 1994, Награда „Иво Андрић“), Кућа мртвих мириса (роман, 1995), 
Стари сат (приче, 1996), Драме I–III (сабране драме у три тома, 2001–
2002), Путовање у путопис (књига прозе, 2005), Прељубници (роман, 
2006), Дон Крсто (драма, 2007), Права адреса (приче, 2007), Насупрот 
пророчанству (књига есеја, 2007), Посматрач птица (роман, 2010), 
Живи примери (приче, 2012). Вида Огњеновић је добитник бројних 
књижевних на града, а дела су јој преведена на енглески, немачки, 
француски, италијански, чешки, пољски, македонски, бугарски и 
мађарски језик. Живи у Београду.

ВИДА ОГНЕНОВИЧ (Дубочке у Никшича, Черногория, 1941), рома-
нист, новеллист, драматург, эссеист, театральный режиссер, перевод-
чица с английского и немецкого. В своих произведениях часто оживля-
ет минувшие исторические эпохи, устанавливая метафорические свя-
зи с современностью. Главные книги: «Ядовитое молочко одуванчика» 
(рассказы, 1994, премия «Иво Андрич»), «Дом мертвых запахов» (ро-
ман, 1995), «Старые часы» (рассказы, 1996), «Пьесы I – III» (избран-
ные пьесы в трех томах, 2001 – 2002), «Путешествие в путеводитель» 
(книга прозы, 2005), «Прелюбодеи» (роман, 2006), «Дон Крсто» (пьеса, 
2007), «Настоящий адрес» (рассказы, 2007), «Вопреки пророчеству» 
(книга эссе, 2007), «Наблюдатель птиц» (2010, роман), «Живые приме
ры» (рассказы, 2012). Лауреат многочисленных премий, ее произведе-
ния переведены на английский, немецкий, французский, итальянский, 
чешский, польский, македонский, болгарский и венгерский языки. Жи-
вет в Белграде. 



27

ВУЈИЦА РЕШИН ТУЦИЋ (Меленци, 1941 – Нови Сад, 2009), књи-
же   вник, визуелни уметник, есејиста. Један од најзначајнијих чланова 
нео авангардног покрета Југославије током шездесетих и седамдесетих 
го дина XX века и покретач часописа Адреса, 1977. године, једног од 
најпознатијих неоавангардних часописа на овим просторима. Осло-
бођен императива значења, речи је посматрао као визуелна средства. 
Кроз хумор и тенденцију разарања идеологија, долази до спознаје о 
животу као непоновљивој и несамерљивој вредности. Објављене књиге: 
Јаје у челичној љусци (песме, 1970), Сан и критика (песме, 1977), Слово 
је пукло (песме, 1978), Простак у ноћи (песме, 1979), Реформ гротеск 
(песме, 1983), Хладно чело (есеји, 1983), Снег веје, љубав је вечна 
(песме, 1990), Страхоте подземља (роман, 1991), Стругање маште 
(сабрана дела, 1991), Играч у свим правцима (избор из поезије, 2001), 
Време фантома (критике, 2005), Гнездо параноје (песме, 2007, Награда 
„Васко Попа“).

ВУЛИЦА РЕШИН ТУЦИЧ (Меленци, 1941 – Нови Сад, 2009), литера-
тор, художник, эссеист. Один из самых видных представителей движе-
ния неоавангардизма Югославии в шестидесятых и семидесятых годах 
ХХ века, основатель журнала «Адрес» в 1977 году – одного из самых 
известных авангардных журналов на этой территории. Освободившись 
от диктата значения, он рассматривал слова как визуальное средство. 
Пользуясь юмором в стремлении разрушать идеологию, он приходит к 
восприятию жизни как неповторимой и неизмеримой ценности. Опу-
бликованные книги: «Яйцо в стальной скорлупе» (стихи, 1970), «Мечта 
и критика» (стихи, 1977), «Буква треснула» (стихи, 1978), «Невежа в 
ночи» (стихи, 1979), «Реформгротеск» (стихи, 1983), «Холодный лоб» 
(эссе, 1983), «Снегом веет, вечная любовь» (стихи, 1990), «Ужасы подпо
лья» (роман, 1991), «Строгание мечты» (собрание сочинений, 1991), 
«Игрок по всем направлениям» (избранная поэзия, 2001), «Время фан
томов» (критические статьи, 2005), «Гнездо паранойи» (стихи, 2007, 
премия «Васко Попа»).
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ЛАСЛО ВЕГЕЛ (Србобран, 1941), романсијер, драмски писац, есејиста, 
позоришни критичар. Радио је као уредник и драматург Телевизије 
Но ви Сад. Страствен је критичар политичких и културних збивања. 
Нај  важније књиге: Мемоари једног макроа (роман, 1967), Дупла експо
зиција (роман, 1983), Паренеза (роман, 1987), Витгенштајнов разбој 
(књига есеја, 1993, Регионална Пулицерова награда Мађарске), Велика 
источносредњоевропска Гозба ступа у Пикарски роман (роман, 1996), 
Exterritorium (роман, 2002), Јудита и друге драме (књига драма, 2005). 
Романи и есеји Ласла Вегела преведени су на више европских језика. 
Живи у Новом Саду.

ЛАСЛО ВЕГЕЛ (Србобран, 1941), романист, драматург, эссеист, театраль-
ный критик. Работал редактором и драматургом Телевидения Нови Сад. 
Увлеченный обозреватель политических и культурных событий. Главные 
книги: «Мемуары хозяина борделя» (роман, 1967), «Двойная экспозиция» 
(роман, 1983), «Пауза» (роман, 1987), «Поле битвы Витгенштейна» 
(сборник эссе, 1993, региональная Пулитцеровская пре мия Венгрии), 
«Великий восточноцентральноевропейский Пир вс ту пает в Пикарский 
роман» (роман, 1996), «Exterritorium» (роман, 2002), «Юдифь и другие 
пьесы» (драматический сборник, 2005). Романы и эссе Ласло Вегела 
переведены на несколько европейских языков. Живет в Нови Саде.
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МИЛУТИН ПЕТРОВИЋ (Краљево, 1941), песник. Уредник је часописа 
Поезија и Источник. Петровићеву симболистичку поезију карактеришу 
спајање интелектуалне реторике и праслике, иронија, слободни ритам, 
апсурдни поступци лирског субјекта. Објављене књиге песама: Тако она 
хоће (1968), Дрзновено рождество (1969), Глава на пању (1971), Промена 
(1974), Свраб (1977), Стихија (1983), О (1990), Књига (О и Наопако, 
1991), Расправа с Месецом / Поезија снова (1993), Градска библиотека 
(1994), Нешто имам (1996), Против Поезије (2007), Избор (2007). Живи 
у Београду.

МИЛУТИН ПЕТРОВИЧ (Кралево, 1941), поэт. Редактор журналов «По-
эзия» и «Источник». Для символистской поэзии Петровича характерно 
соединение интеллектуальной риторики и прообразов, ирония, свободный 
ритм, абсурдные поступки лирического героя. Опубликованные поэти-
ческие книги: «Так она хочет» (1968), «Дерзновенное рождество» (1969), 
«Голова на плахе» (1971), «Перемена» (1974), «Зуд» (1977), «Стихия» 
(1983), «О» (1990), «Книга» («О» и «Наоборот», 1991), «Разговор с Луной 
/ Поэзия мечты» (1993), «Городская библиотека» (1994), «У меня чтото 
есть» (1996), «Против Поэзии» (2007), «Выбор» (2007). Живет в Белграде.
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МИРО ВУКСАНОВИЋ (Крња Јела, Црна Гора, 1944), романсијер и 
приповедач. Покретач је и уредник антологијске едиције Десет векова 
српске књижевности. Његова дела карактеришу наглашен степен оне-
обичавања и стилизације завичајних речи, жанровске новине, ху-
морни и иронични искази, промене наративних перспектива, сажетост 
и експресивност израза, динамичност структуре и прозног поступка, 
мозаичност композиције. Романи: Клетва Пека Перкова (1977), Гради
шта (1989), Далеко било (1995), Семољ гора (2000), Точило (2001), 
Кућни круг (2003), Семољ земља (2005, Нинова награда за роман 
године, Награда „Меша Селимовић“), Семољ људи (2008), Бихпоље 
(2013). Приповетке: Горске очи, (1982), Немушти језик  (1984), Вучји 
трагови (1987), Повратак у Раванград (2007), Отвсјуду (2008), Читање 
таванице (2010). Миро Вуксановић је добитник бројних књижевних 
награда и признања. Члан је Српске академије наука и уметности. 
Живи у Новом Саду. 

МИРО ВУКСАНОВИЧ (Крня Ела, Черногория, 1944), романист и рас-
сказчик. Составитель и редактор антологии «Десять веков сербской 
литературы». Его произведения отличаются высоким уровнем необы-
чайности и стилизации местного говора, юмористические и ироничные 
настроения, изменения повествовательных перспектив, концентрация 
и экспрессивность выражений, динамичность структуры и прозаиче-
ского письма, мозаичность композиции. Романы: «Клятва Пеки Перко
ва» (1977), «Стройплощадка» (1989), «Далекий пульс» (1995), «Семоль 
гора» (2000), «Воронка» (2001), «Домашний круг» (2003), «Семоль стра
ны» (2005, премия журнала «НИН» за роман года, премия «Меша Се-
лимович»), «Семоль людей»  (2008), «Бихполе» (2013). Рассказы: «Гор
ные глаза» (1982), «Азбука глухонемых» (1984), «Волчьи следы» (1987), 
«Возвращение в Раванград» (2007), «Отовсюду» (2008), «Чтение потол
ка» (2010). Лауреат многочисленных премий и наград. Член Сербской 
академии наук и искусств. Живет в Нови Саде.
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МИЛИСАВ САВИЋ (Власово, код Рашке, 1945), романсијер, припо-
ве   дач и есејиста. Временом је развио сложенији наративни израз, ко-
ристећи документарни и псеудо-документарни материјал, и сложе-
нији приступ својим темама, који подразумева разигран, ироничан, 
делимично релативисан, постмодерни став према стварности. Књиге 
прича: Бугарска барака (1969), Младићи из Рашке (1977), Ујак наше 
вароши (1977, Награда „Иво Андрић“), Фуснота (1995), 30 плус 18 
(2005). Романи: Љубави Андрије Курандића (1972), Топола на тераси 
(1985), Ћуп комитског војводе (1990), Хлеб и страх (1991, Нинова 
награда за роман године), Ожиљци тишине (1997), Принц и сербски 
списатељ (2008), Чварчић (2010). Есеји: Љубавна писма и друге лекције 
(2012). Милисав Савић живи у Београду.

МИЛИСАВ САВИЧ (Власово у Рашки, 1945), романист, рассказчик 
и эссеист. Со временем добился высот сложного повествовательного 
выражения, используя документальные и псевдодокументальные ма-
териалы, непросто подходя к своим темам, подразумевающим арти-
стичное, частично релятивистское и постмодернистское отношение 
к действительности. Сборники рассказов: «Болгарский барак» (1969), 
«Парни из Рашки» (1977), «Дядя нашего города» (1997, премия «Иво 
Андрич»), «Сноска» (1995), «30 плюс 18» (2005). Романы: «Любви Ан
дрия Курандича» ((1972), «Тополь на веранде» (1985), «Горшок комит
ского воеводы» (1990), «Хлеб и страх» (1991, премия журнала «НИН» за 
роман года), «Шрамы тишины» (1997), «Принц и сербский писатель» 
(2008), «Шкваркин» (роман, 2010), «Любовные письма и другие лекции» 
(сборник эссе, 2012). Живет в Белграде.
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МИРОСЛАВ МАКСИМОВИЋ (Његошево, 1946), песник и есејиста. 
Ис пуњене очуђеним и преображеним искуственим сликама, Макси-
мовићеве песме су медитативни лирски говор о свакодневици. У 
пое  тичком смислу Максимовићева поезија подразумева распон од 
социјалног веризма, карактеристичног за песников израз у седам-
десетим и у првој половини осамдесетих година XX века, до опре-
дељења за чисту лирику у новијим књигама песама. Најважније књиге 
пе сама: Спавач под упијачем (1971), Мењачи (1972), Сећања једног 
слу  жбеника (1983), 55 сонета о животним радостима и тешкоћама 
(1991), Животињски свет (1992), Небо (1996), Београдске песме (2002), 
77 сонета о животним радостима и тешкоћама (2008), Шапат кише 
о сло боди (изабране песме, 2009). Мирослав Максимовић је добитник 
и Дисове награде, 2002. године, за шири опус и изразити песнички 
рукопис. Живи у Београду.

МИРОСЛАВ МАКСИМОВИЧ (Негошево, 1946), поэт и эссеист. Стихи 
Максимовича, исполненные отчужденными и преображенными обра-
зами, почерпнутыми в собственном опыте. Его стихи представляют со-
бою медитативный лирический разговор о повседневности. В поэтиче-
ском смысле поэзия Максимовича подразумевает отторжение от соци-
ального веризма, характерного для поэтического творчества в семиде-
сятых и в первой половине восьмидесятых годов ХХ века, проявляясь 
чистой лирикой в его последних произведениях. Главные поэтические 
сборники: «Спящий под промокашкой» (1971), «Менялы» (1972), «Вос
поминания служащего» (1983), «53 сонета о радостях и тягостях жиз
ни» (1991), «Мир животных» (1992), «Небо» (1996), «Белградские сти
хи» (2002), «77 сонетов о радостях и тягостях жизни» (2008), «Шепот 
дождя о свободе» (избранные стихи, 2009). Лауреат многих премий, 
среди которых – Дисова премия 2002 года за поэтическое творчество и 
выразительный стиль. Живет в Белграде.
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ТАЊА КРАГУЈЕВИЋ (Сента, 1946), песник, есејиста, књижевни кри-
тичар. Њена поезија је истовремено химна светлости и пролазности, 
коју одликује богатство речи и облика, осећања и идеја. Објављене 
песничке књиге: Вратио се Волођа (1966), Несан (1973), Студ (1978), 
Самица (1986), Осмејак омчице (1993), Дивљи булевар (1993), Мушка 
срма (1993), Душа трна (1995), Осмејак под стражом (1995), Ауто
портрет, са крилом (1996), Словочувар и словочуварка (1998), Пејзажи 
невидљивог (2001), Године песме (2002), Писмо на кожи (2002), Њутнов 
дремеж (2004), Жена од песме (2006), Плави снег (2008), Стаклена тра  ва 
(2009), Ружа, одиста (2010), Мотел за збогом (2010), Седам песама на 
седам језика (2012), Хлеб од ружа (2012). Тања Крагујевић је добитник 
бројних књи жевних награда и признања, а дела су јој превођена на не-
мачки, енглески, француски, шпански, мађарски, холандски, бу гарски, 
маке донски, руски, белоруски, италијански, словеначки, пољски, 
јапански и грчки. Живи у Земуну.

ТАНЯ КРАГУЕВИЧ (Сента, 1946), поэтесса, эссеист, литературный 
критик. Ее поэзия – гимн света и одновременно преходящего вре-
мени, отличающуюся богатством слова и облика, ощущения и идеи. 
Опубликованы поэтические книги: «Вернулся Володя» (1966), «Не меч
та» (1973), «Стужа» (1978), «Одинокая женщина» (1986), «Усмешка 
петельки» (1993), «Дикий бульвар» (1993), «Чистое мужское серебро» 
(1993), «Душа колючки» (1993), «Улыбка под охраной» (1995), «Авто
портрет с крылом» (1996), «Хранитель букв и хранительница букв» 
(1998), «Пейзажи невидимого» (2001), «Годы стиха» (2002), «Письмо 
на коже» (2002), «Ньютонова дрёма» (2004), «Женщина стиха» (2006), 
«Голубой снег» (2008), «Стеклянная трава» (2009), «Роза, в самом деле» 
(2010), «Мотель на карачках» (2010), «Семь стихов на семи языках» 
(2012), «Хлеб из роз» (2012). Лауреат многочисленных литературных 
премий и наград. Ее произведения переведены на немецкий, англий-
ский, французский, испанский, венгерский, голландский, болгарский, 
македонский, русский, белорусский, итальянский, словенский, поль-
ский, японский и греческий. Живет в Земуне.
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СТЕВАН ТОНТИЋ (Грдановци, Босна и Херцеговина, 1946), песник, 
прозни писац, есејиста, преводилац са немачког. Пише поезију на-
глашеног интелектуалног ангажмана и осмишљене језичке стратегије, 
усмерену на различите егзистенцијалне манифестације. Најважније 
књиге: Наше горе вук (песме, 1976), Тајна преписка (песме, 1976), Ху
лим и посвећујем (песме, 1977), Црна је мати недјеља (песме, 1983), 
Праг (песме, 1986), Сарајевски рукопис (песме, 1993), Мој псалам / Mein 
Psalm (песме, 1997; двојезично, српско-немачко издање), Твоје срце, 
зеко (роман, 1998), Свето и проклето (песме, 2009), Анђео ми бану 
кроз решетке (изабране песме, 2010), Свакодневни смак света (2013). 
Изабрана дела Стевана Тонтића у четири књиге објављена су 2009. 
године. Дела су му преведена на више европских језика. Живи у Новом 
Саду.

СТЕВАН ТОНЧИЧ (Грдановци, Босния и Герцеговина, 1946), поэт, 
прозаик, эссеист, переводчик с немецкого. Пишет подчеркнуто интел-
лектуальные стихи с осмысленной лингвистической стратегией, ори-
ентированной на разнообразные экзистенциальные манифестации. 
Главные книги: «Волк нашей горы» (стихи, 1976), «Секретная перепи
ска» (стихи, 1976), «Хулю и освящаю» (стихи, 1977), «Черная мать вос
кресения» (стихи, 1983), «Порог» (стихи, 1986), «Сараевская рукопись» 
(стих, 1993), «Мой псалом / Mein Psalm» (стихи, 1997; двуязычное 
сербско-немецкое издание), «Твое сердце, зайка» (роман, 1998), «Свя
тое и проклятое» (стихи, 2009), «Ангел ворвался ко мне сквозь решетки» 
(избранные стихи, 2010), «Ежедневный конец света» (2013). Избранные 
произведения Стевана Тончича в четырех томах вышли в 2009 году. Его 
произведения переведены на несколько европейских языков. Живет в 
Сараево.
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МИЛОСАВ ТЕШИЋ (Љештанско, код Бајине Баште, 1947), песник, 
есејиста, лингвиста. Ради у Институту за српски језик као уредник 
Речника српског књижевног и народног језика. Тешић ревитализује 
и у српску поезију враћа старе поетске облике српско-византијског 
певања, а као врхунски версификатор обнавља јампску стопу у српској 
поезији и доноси јој разноврсно језичко благо. Књиге песама: Купиново 
(1986), Кључ од куће (1991), Благо божије (1993), Прелест севера 
(1995), Круг рачански, Дунавом (1996), Изабране песме (1998), Седмица 
(1999), Бубњалица у пчелињаку (2001), На степеништу брезових дедова, 
Најлепше песме Милосава Тешића, Млинско коло (2001). Милосав Тешић 
је добитник бројних књижевних награда. Члан је Српске академије 
наука и уметности. Живи у Београду. 

МИЛОСАВ ТЕШИЧ (Лештанско у Баине Баште, 1947), поэт, эссеист, 
лингвист. Работает в Институте сербского, редактор «Словаря серб ско-
го литературного и народного языка». Тешич возвращает в серб скую 
поэзию старые поэтические формы сербско-византийского песно-
пения и, будучи гениальным стихотворцем, привносит в сербскую 
поэ зию ямбы, внося в них разнообразное лингвистическое богатство. 
Поэтические книги: «Ежевичное» (1986), «Ключ от дома» (1991), 
«Благо Божие» (1993), «Прелесть севера» (1995), «Круг рачанский у 
Дуная» (1996), «Избранные стихи» (1998), «Неделя» (1999), «Червяк в 
улье» (2001), «На ступенях березовых дедов», «Лучшие стихи Милосава 
Тешича», «Мельничный жернов» (2001). Лауреат многочисленных лите-
ратурных премий. Член Сербской академии наук и искусств. Живет в 
Белграде. 
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ЈОВИЦА АЋИН (Зрењанин, 1946), приповедач и есејиста. Аћин је сна-
жно склон ексеприменталном истраживању у непрестаној потрази за 
новим изражајним перспективама. Најважније књиге есеја: Изазов 
херменеутике (1975), Паукова политика (1978), Шљунак и маховина 
(1986), Поетика растројства (1987), Поетика кривотворења (1991), 
Гатања по пепелу (1993), Апокалипса Сад (1995), Шетња по крову – 
сабрани цртежи Франца Кафке (2007), Голи приповедач (2008). Нај-
важније књиге прича: Дуге сенке кратких сенки (1997), Неземаљске 
појаве (1999), Уништити после моје смрти (2000), Ко хоће да воли тај 
мора да умре (2002),  Дневник изгнане душе (2005), Прочитано у твојим 
очима (2006, Виталова награда „Златни сунцокрет“ за књигу године), 
О змајевима, аветима и трампазлинима: приче изабране одока (2007), 
Голи приповедач: о којечему изгубљеном и нађеном (кратка проза, 2008), 
Ушће океана и друге приче (2011). Јовица Аћин живи у Београду. 

ЙОВИЦА АЧИН (Зренянин, 1946), прозаик и эссеист. Ачин весьма 
склонен к экспериментальным исследованиям. Он находится в посто-
янном поиске новых, перспективных методов самовыражения. Глав-
ные книги очерков: «Вызов герменевтике» (1975), «Политика паука» 
(1978), «Галька и мох» (1986), «Поэтика расстройства» (1987), «Поэ
тика фальси фиката» (1991), «Гадание по пеплу» (1993), «Апокалипсис 
Сейчас» (1995), «Прогулки по крыше – собрание рисунков Франца Каф
ки» (2007), «Голый рассказчик» (20080. Главные сборники рассказов: 
«Длинные тени коротких теней» (1997), «Внеземные явления» (1999), 
«После моей смерти уничтожить» (2000), «Кто хочет любить, тот 
должен умереть» (2002), «Дневник изгнанной души» (2005), «Прочитано 
в твоих глазах» (2006, Виталова премия «Золотой подсолнух» за книгу 
года), «О змеях, призраках и оборотнях: рассказы, избранные на глазок» 
(2007), «Голый рассказчик: кое о чем потерянном и найденном» (расска-
зы, 2008), «Устье океана и другие рассказы» (2011). Живет в Белграде. 
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СЛОБОДАН ТИШМА (Стара Пазова, 1947), прозни писац, песник. 
У младости се бавио концептуалном уметношћу и рок музиком. Био 
је фронтмен култних новоталасних бендова Луна и Ла Страда. Ком-
бинујући стварност са фикцијом, везујући догађаје за Нови Сад, иако 
се неки од њих заправо и нису десили тамо,  Тишма нам кроз своју 
прозу нуди интимно виђење света у којем живи. Он у себи тражи град 
кога се сећа, покушавајући  да нас, са нивоa посматрача, постави у 
позицију једног од учесника. Објавио је књиге: Маринизми (поезија, 
1995), Врт као то (1997), Blues Diary (есеји, 2001), Урвидек (збирка 
прича, 2005), Quattro stagioni (роман, 2009), Бернардијева соба (роман, 
2011, Нинова награда за роман године). Слободан Тишма је Добитник 
бројних књижевних награда. Живи у Новом Саду. 

СЛОБОДАН ТИШМА (Стара Пазова, 1947), прозаик, поэт. В моло-
дости занимался концептуальным искусством и рок-музыкой. Был 
фронтменом культовых групп новой волны «Луна» и «Ла Страда». 
Комбинируя действительность с вымыслом, связывая события, кото-
рых, возможно, на самом деле и не было, с Нови Садом, Тишма в своей 
прозе предлагает нам свое интимное видение мира, в котором живет. 
Он ищет в себе запомнившийся ему город, и с позиций наблюдателя  
пытается заставить читателя принять на себя роль одного из участников 
событий. Опубликовал книги: «Маринизмы» (поэзия, 1995), «Сад как 
это» (1997), «Blues Diary» (эссе, 2001), «Урвидек» (сборник рассказов, 
2005), «Quattro stagioni» (роман, 2009), «Комната Бернарди» (роман, 
2011, премия журнала «НИН» за роман года). Лауреат многих лите ра-
турных премий. Живет в Нови Саде.
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СЛОБОДАН ЗУБАНОВИЋ (Београд, 1947), песник, есејиста. Аутен-
ти   чан лиричар, Зубановић је песник градске свакодневице, лирски 
репортер који говори о оближњим стварима из непосредног, увек изно  -
ва виђеног искуства, због чега су његови стихови стишана, про ни цљива 
хроника малих, обичних ствари, догађаја из окружења, зби вања из 
унутрашњег света лирског посматрача. Најважније књиге песама: 
Домаћи дух (1983), Репортер (1986), Стратегија лирике (1992), Сар
кофаг (1998), Save As (2005), Кад будем имао 64 године (2008), Сонети 
са села (2009), У три и десет за Руму (песме и приче, 2011), Требало 
би то да прочиташ (2013). Слободан Зубановић је добитник и Дисове 
награде, 2006. године, за шири опус и изразити песнички рукопис. 
Живи у Београду.

СЛОБОДАН ЗУБАНОВИЧ (Белград, 1947), поэт, эссеист. Зубанович 
– настоящий лирик, певец повседневной жизни города, лирический 
репортер, рассказывающий об окружающем мире с точки зрения не-
посредственного, всегда по новому осмысляемого опыта, в связи с 
чем его стихи напоминают приглушенную, проницательную хронику 
мелких, обычных явлений и, событий, происходящих в окружающем 
мире, а также внутренних настроений лирического наблюдателя. Глав-
ные поэтические книги: «Дух отечества» (1983), «Репортер» (1986), 
«Стратегия лирики» (1992), «Саркофаг» (1998), «Save As» (2005), «Ког
да мне будет 64 года» (2008), «Сельские сонеты» (2009), «В три десять 
на Руму» (стихи и рассказы, 2011), «Прочитал бы ты это» (2013). Лау-
реат премии Диса 2006 года за творчество и выразительный поэтиче-
ский почерк. Живет в Белграде.
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РАША ЛИВАДА (Суботица, 1948 – Београд, 2007), песник и прево ди-
лац. Основао је и уређивао неколико значајних српских књижевних 
часописа. Један је од оснивача Српског књижевног друштва 2000. 
године. Објавио је антологију „апокалиптичке поезије“ Светска поезија 
данас (1981), која је са његовим песничким књигама извршила знатан 
утицај на потоње генерације песника. Раша Ливада припада песницима 
новог сен зибилитета који су у поезију уводили урбаност, веризам, 
критичке и интелектуалне тонове. У његовој се поезији укрштају 
иронија и ху мор, гротеска и митопеја, фантастика и симболизација 
стварности. Обја вљене књиге: Попрскан знојем казаљки (песме, 1969), 
Атлантида (песме, 1972), Карантин (песме, 1977), Рањени дитирамб 
(поема), Хороскоп (поема), Рађање сонета (поема). Раша Ливада је 
добитник бројних књи жевних награда, а песме су му превођене на 
многе светске језике.

РАША ЛИВАДА (Суботица, 1948 – Белград, 2007), поэт и переводчик. 
Основал и редактировал несколько крупных сербских литературных 
журналов. Один из основателей Сербского литературного общества в 
2000 году. Опубликовал антологию «апокалипсической поэзии» «Все
мирная поэзия сегодня» (1981), которая вместе с его поэтическими кни-
гами оказала серьезное влияние на позднейшие поколения поэтов. 
Принадлежит к поэтам новой чувственности, которые ввели в творче-
ство урбанизм, веризм, интеллектуальные и критические нотки. В его 
поэзии сочетаются ирония и юмор, гротеск и мифология, фантастика и 
символизация действительности. Опубликовал книги: «Обрызган потом 
стрелки» (стихи, 1969), «Атлантида» (стихи, 1972), «Карантин» (сти-
хи, 1977), «Раненный дифирамб» (поэма), «Гороскоп» (поэма), «Рожде
ние сонета» (поэма). Лауреат многих литературных премий, его стихи 
переведены на многие иностранные языки.
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ДАВИД АЛБАХАРИ (Пећ, 1948), приповедач, романсијер, прево ди-
лац, есејиста. За обликовање Албахаријевог приповедног света важ ни 
су елементи јеврејске културе, дух рок и битничке супкултуре, припо-
ведачки коментари, поетика сажетости, приповедање о припо ведању, 
пос тмодер нистичка микстура времена, простора, жанрова, цитата и 
гласова, као и релативизација приповедне теме, често обли  коване из 
перспективе „слабог субјекта“. Суптилно приповеда о ономе што по-
стоји испод видљиве површине свакодневног света. Најзначајнија дела: 
Опис смрти (приче, 1982, Награда „Иво Андрић“), Цинк (роман, 1988), 
Снежни човек (роман, 1995), Мамац (роман, 1996, Нинова награда за 
роман године), Гец и Мајер (роман, 1998), Пијавице (роман, 2006), Сваке 
ноћи у другом граду (приче, 2008, Виталова награда „Златни сунцокрет“ 
за књигу године), Ћерка (роман, 2010), Контролни пункт (роман, 
2011), Пропуштена прилика (кратке приче, 2013). Давид Албахари је 
члан Српске академије наука и уметности. Живи у Београду.

ДАВИД АЛБАХАРИ (Печь, 1948), рассказчик, романист, переводчик, 
эссеист. В литературном мире Албахари важны элементы еврейской 
культуры, дух субкультуры рока и битников, комментарии рассказ-
чика, сжатая поэтика, рассказы о повествовании, постмодернистская 
смесь времени, пространства, жанров, цитат и голосов, а также от-
носительность описываемой темы, зачастую поданной с точки зрения 
«слабого субъекта». Утонченно рассказывает о том, что существует под 
видимой поверхностью каждодневного быта. Главные произведения: 
«Описание смерти» (рассказы, 1982, премия «Иво Андрич»), «Цинк» 
(роман, 1988), «Снежный человек» (роман, 1995), «Приманка» (роман, 
1996, премия журнала «НИН» за роман года), «Гец и Майер» (роман, 
1998), «Пиявки» (роман, 2006), «Каждую ночь в другом городе» (расска-
зы, 2008, Виталова премия «Золотой подсолнух» за книгу года), «Дочь» 
(роман, 2010), «Контрольный пункт» (роман, 2011), «Упущенная воз
можность» (короткие рассказы, 2013). Член Сербской академии наук и 
искусств. Живет в Белграде.
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ДУШАН КОВАЧЕВИЋ (Мрђеновац, код Шапца, 1948), драмски и 
прозни писац, сценариста, позоришни и филмски редитељ. Ковачевић 
на квалитативно нов ниво уздиже српску драмску, превасходно коме-
дио графску традицију, богатећи је елементима трагикомедије, апсур-
да и гротеске. У средишту његовог дела је неснађени појединац неспо-
собан да одговори махом идеолошким искушењима епохе која од 
човека прави лутку на концу. Иза црне комике Ковачевићевих драма 
пробија трагички осенчена визија света. Најзначајнија дела: Мара
тонци трче почасни круг (1972), Балкански шпијун (1983), Драме (1983, 
Награда „Милош Црњански“), Свети Георгије убива аждаху (1984), 
Професионалац (1990), Лари Томсон, трагедија једне младости (1996), 
Генерална проба самоубиства (2008), Живот у тесним ципелама (2011), 
Кумови (2013). Душан Ковачевић је члан Српске академије наука и 
уметности. Живи у Београду.  

ДУШАН КОВАЧЕВИЧ (Мрдженовац у Шабаца, 1948), драматург и 
прозаик, сценарист, кино- и театральный режиссер. Ковачевич под-
нял на качественно новый уровень сербскую драматургию, в основном 
традиционную комедиографию, обогатив ее элементами трагикоме-
дии, абсурда и гротеска. В центре его произведений – растерявшийся 
индивид, неспособный быстро приспособиться к идеологическим ис-
кушениям эпохи, которые в итоге превращают человека в марионетку. 
Сквозь черный юмор пьес Ковачевича просвечивает овеянный трагиз-
мом взгляд на мир. Главные произведения: «Марафонцы бегут круг по
чета» (пьеса, 1972), «Балканский шпион» (пьеса, 1983), «Драмы» (1983, 
премия «Милош Црнянский»), «Святой Георгий убивает змия» (пьеса, 
1984), «Профессионал» (пьеса, 1990), «Лари Томсон, трагедия одной мо
лодости» (пьеса, 1996), «Генеральная репетиция самоубийства» (пье-
са, 1908), «Жизнь в тесных ботинках» (2011), «Кумовья» (2013). Член 
Сербской академии искусств и наук. Живет в Белграде.
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ДУШКО НОВАКОВИЋ (Титоград, Црна Гора, 1948), песник. У Нова-
ковићевој поезији преплићу се социјална апелативност и веристички 
ангажман са митом, културом и књижевном традицијом. Егзи стен-
цијална зебња свакодневног живота има у овом песнику свог изразитог 
сведока. Најважније књиге песама: Зналац огледала (1976), Подеротине 
на врећи (1979), Надзорник кварта (1982), Дијалог о немару (1986), 
Ход ником (1991), Стационарије (1998), Сметењаков цртеж (2002), 
Иза брао сам месец (2003), Достављено музама (2006), Тупан и његов 
педагог (2007), Клупе ненаграђених (2008), Кад ћемо светла погасити 
(2010), Забава за утучене (изабране песме 2002–2010, 2012). Душко 
Новаковић је добитник и Дисове награде, 2003. године, за шири опус и 
изразити песнички рукопис. Живи у Београду.

ДУШКО НОВАКОВИЧ (Титоград, Черногория, 1948), поэт. В поэзии 
Новаковича переплетаются социальный призыв и характерная для ве-
ризма привязанность к мифу, культуре и литературной традиции. Эк-
зистенциальная тревога повседневной жизни нашла в этом поэте свое-
го яркого свидетеля. Важнейшие поэтические книги: «Знаток зеркал» 
(1976), «Дыры в мешке» (1979), «Квартальный надзиратель» (1982), 
«Диалог о небрежности» (1986), «По коридору» (1991), «Стационарно
сти» (1998), «Рисунок шалопая» (2002), «Я выбрал месяц» (2003), «До
ставлено музами» (2006), «Остряк и его педагог» (2007), «Скамьи не на
гражденных» (2008), «Когда погасим свет» (2010), «Бал для прибитых» 
(избранные стихи 2002 – 2010, 2012). Лауреат премии Диса 2003 года 
за творчество и выразительный поэтический почерк. Живет в Белграде.
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ЗОРАН ЖИВКОВИЋ (Београд, 1948), приповедач и романсијер. Ре до в  -
ни је професор на Филолошком факултету Универзитета у Београду, 
где предаје креативно писање. Светски је познат аутор фантастичке 
прозе и један од највећих познавалаца и популаризатора научне 
фантастике. Аутор је прозних дела: Четврти круг (1993), Временски 
дарови (1997), Писац (1998), Књига (1999), Немогући сусрети (2000), 
Седам додира музике (2001), Библиотека (2002), Кораци кроз маглу 
(2003), Скривена камера (2003), Вагон (2004), Четири приче до краја 
(2004), Дванаест збирки и чајџиница (2005), Мост (2006), Читатељка 
(2006), Амаркорд (2007), Последња књига (2007), Есхерове петље (2008), 
Писац у најам (2009), Пет дунавских чуда (2011) и Нађи ме (2012). Зоран 
Живковић је један од најпревођенијих српских писаца. Закључно са 
2013. објављено му је 71 страно издање на преко 20 језика. Живи у 
Београду.

ЗОРАН ЖИВКОВИЧ (Белград, 1948), новеллист и романист. Кадровый 
профессор Филологического факультета Белградского университета, 
где преподает писательское мастерство. Известен в мире как автор 
фантастической прозы и один из лучших знатоков и популяризато-
ров научной фантастики. Автор книг прозы: «Четвертый круг» (1993), 
«Дары времени» (1997), «Писатель» (1998), «Книга» (1999), «Невоз
можные встречи» (2000), «Семь касаний музыки» (2001), «Библиотека» 
(2002), «Шаги в тумане» (2003), «Скрытая камера» (2003), «Вагон» 
(2004), «Четыре рассказа до конца» (2004), «Двенадцать сборников и 
чайная» (2005), «Мост» (2006), «Читательница» (2006), «Амаркорд» 
(2007), «Последняя книга» (2007), «Петля Эсхера» (2008), «Наемный 
писатель» (2009), «Пять чудес на Дунае» (2011) и «Найди меня» (2012). 
Живкович – один из самых переводимых сербских писателей. До 2013 
года за границей была издана 71 его книгу на 20 языках. Живет в Бел-
граде.
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РАДМИЛА ЛАЗИЋ (Крушевац, 1949), песник. Поезија Радмиле Лазић 
подразумева распон од лирског типа веризма до детабуизованог го-
вора о женској субјективности. У њеним новијим књигама изразито 
је присуство провокативне, жестоке, тематски и поетички сугестивне 
расправе о женској јединки у модерним временима. Најважније књиге 
песама: Ноћни разговори (1986), Историја меланхолије (1993), Приче 
и друге песме (1998), Из анамнезе (2000), Дороти Паркер блуз (2003), 
Срце међ зубима (2003), Зимогрозица (2005), In vivo (2007), Магнолија 
нам цвета итд. (2009), Смејаћу се свуда, плакаћу где стигнем (2010), 
Мислити себе (2012). Песничке књиге Радмиле Лазић објављене су на 
немачком, енглеском, норвешком и македонском језику. Живи у Бео-
граду.

РАДМИЛА ЛАЗИЧ (Крушевац, 1949), поэтесса. Поэзия Радмилы Ла-
зич простирается от веризма лирического типа до детабуированно-
го разговора о женской субъективности. В ее последних книгах ярко 
выражено присутствие провокационного, жестокого, тематического 
и поэтически суггестивного анализа поведения женщины в наше вре-
мя. Главные поэтические книги: «Ночные разговоры» (1986), «История 
меланхолии» (1993), «Рассказы и другие стихи» (1998), «Из анамнеза» 
(2000), «Блюз Дороти Паркер» (2003), «Сердце в зубах» (2003), «Ли
хорадка» (2005), «In vivo» (2007), «Магнолия цветет для нас и т.д.» 
(2009), «Буду смеяться всюду, плакать стану где застанет» (2010), 
«Думать о себе» (2012). Поэтические книги Радмилы Лазич издавались 
на немецком, английском, норвежском и македонском языках. Живет 
в Белграде.



45

ВЛАДИМИР КОПИЦЛ (Ђенерал Јанковић, 1949), песник, есејиста, 
позоришни критичар, преводилац са енглеског. Поезија Владимира 
Копицла, као изразит пример сталне поетичке трансгресије, обликована 
је у зони постмодернизма, али и поетичких пракси које долазе после 
њега. Језичка перформативност и поетичка луцидност откривају се 
као два пола ове песничке стратегије усмерене на препознавање 
модерних феномена као на свој кључни изазов. Најважније песничке 
књиге: Гладни лавови (1985), Питање позе (1992), Приказе (1995), 
Клисурине (2002), Смернице (2006), Совин избор (2008), 27 песама: 
тенкови & луне (2011), H & Q: антироман (2013), Туфне: изабране песме 
(2013). Владимир Копицл је добитник и Дисове награде, 2008. године, 
за шири опус и изразити песнички рукопис, као и Награде „Десанка 
Максимовић“, 2012. годи не, за песнички опус и допринос српској 
књижевности. Живи у Новом Саду.

ВЛАДИМИР КОПИЦЛ (Дженерал Янкович, 1949), поэт, эссеист, теа-
тральный критик, переводчик с английского. Поэзия Владимира Ко-
пицла, как яркий пример постоянной поэтической трансгрессии, от-
носится к постмодернизму, а также к поэтическим направлениям, воз-
никшим в более позднее время. Лингвистическая перформантность и 
поэтическая ясность как бы составляют два полюса этой поэтической 
стратегии, направленной на опознание современных феноменов как 
своего главного вызова. Главные поэтические книги: «Голодные львы» 
(1985), «Вопрос позы» (1992), «Явления» (1995), «Скалы» (2002), «Ука
зания» (2006), «Выбор совы» (2008), «27 стихотворений: танки & луны» 
(2011), «H & Q: антироман» (2013), «Узоры в горошек: избранные стихи» 
(2013). Лауреат премии Диса 2008 года за творчество и выразитель-
ный поэтический почерк, а также премии «Десанка Максимович» 2012 
года за поэтическое творчество и вклад в развитие сербской литерату-
ры. Живет в Нови Саде.
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НОВИЦА ТАДИЋ (Смријечно, код Плужина, Црна Гора, 1949 – Београд, 
2011), песник. Поезија Новице Тадића, једног од најзначајнијих савре-
мених српских песника, представља најдрагоценији облик преиспи-
тивања света из угла гротеске и карневализације у модерној српској 
поезији. Тадићева поезија сачињена је од модерних градских призора у 
којима се препознаје сенка демонских сила. Најважније књиге песама: 
Ждрело (1981), Огњена кокош (1982), Погани језик (1984), Ругло (1987), 
О брату, сестри и облаку (1988), Кобац (1990), Улица (1990), Напаст 
(1994), Потукач (1994), Непотребни сапутници (1999), Окриље (2001), 
Тамне ствари (2003), Незнан (2005, Награда „Меша Селимовић“), 
Лутајући огањ (2007), Ђаволов друг (2008), Ту сам, у тами (2011), Ја и 
моја пратња (2011).  

НОВИЦА ТАДИЧ (Смриечно у Плужина, Черногория, 1949 – Бел-
град, 2011), поэт. Поэзия Новицы Тадича, одного из самых ярких со-
временных сербских поэтов, являет в сербской поэзии великолепный 
образчик изучения мира с точки зрения гротеска и карнавализации. 
Поэзию Тадича составляют современные городские образы, в которых 
просматриваются тени демонических сил. Главные поэтические кни-
ги: «Жерло» (1981), «Огненный петух» (1982), «Языческий язык» (1984), 
«Издевательство» (1987), «О брате, сестре и облаке» (1988), «Перепе
лятник» (1990), «Улица» (1990), «Напасть» (1994), «Бродяга» (1994), 
«Ненужные попутчики» (1999), «Крылья» (2001), «Темные дела» (2003), 
«Незнакомец» (2005, премия «Меша Селимович»), «Блуждающий огонь» 
(2007), «Приятель дьявола» (2008), «Я здесь, в темноте» (2011), «Я и 
моя свита» (2011). 
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ВОЈИСЛАВ ДЕСПОТОВ (Зрењанин, 1950 – Нови Сад, 2000), песник, 
прозни писац, преводилац. Одлике његове поезије су игре речи о (не)
постојећем смислу поезије, аутопоетичност, урбана мучнина, рела-
тивност смисла ствари без потребе за насилним прављењем реда. Јунаци 
његових прозних остварења су постапокалиптични џезери. Важније 
збирке поезије: Тренинг поезије (1978), Перач сапуна (1979), Пада дубок 
снег (1986), Прљави снови (1988). Објављени романи: Мртво мишљење 
(1988), Јесен сваког дрвета (1997), Европа број 2 (1998), Дрводеља из 
Набисала (1999). 

ВОИСЛАВ ДЕСПОТОВ (Зренянин, 1950 – Нови Сад, 2000), поэт, про-
заик, переводчик. Его творчество отличает игра слов, повествующая о 
(не)существующем смысле поэзии, об автопоэтичности, о городской 
тошноте, относительности смысла вещей без необходимости насиль-
ственного внедрения порядка. Герои его прозаических произведений 
– постапокалипсические джазмены. Главные поэтические книги: «Тре
нировка поэзии» (1978), «Отмыватель мыла» (1979), «Падает глубокий 
снег» (1986), «Грязные сны» (1988). Опубликованные романы: «Мерт
вые мысли» (1988), «Осень каждого дерева» (1997), «Европа номер 2» 
(1998), «Плотник из Набисала» (1999). 
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РАДОСЛАВ ПЕТКОВИЋ (Београд, 1953), романсијер, приповедач, 
есејиста, преводилац са енглеског језика. У својој прози развија по-
стмодернистичке поступке, занимајући се за природу и смисао људских 
илузија као замене за одсутну аутентичност живљења. Најважније 
књиге: Пут у Двиград (роман, 1979), Сенке на зиду (роман, 1985), 
Извештај о куги (приповетке, 1989), Судбина и коментари (роман, 
1993, Нинова награда за роман године, Награда „Меша Селимовић“), 
Човек који је живео у сновима (приповетке, 1998, Вита лова награда 
„Златни сунцокрет“ за књигу године), О Микеланђелу говорећи (есеји, 
2006), Византијски интер нет (есеји, 2007), Савршено сећање на смрт 
(роман, 2008, Награда „Борисав Станковић“), Догађај године (кратка 
проза, 2010). Романи и приче Радослава Петковића преведени су на 
француски, енглески, немачки, италијански, руски, словачки, мађарски 
и грчки језик. Живи у Новом Саду.

РАДОСЛАВ ПЕТКОВИЧ (Белград, 1953), романист, новеллист, эссе-
ист, переводчик с английского. В прозе развивает постмодернистский 
подход, исследуя природу и смысл человеческих иллюзий, служащих 
заменой отсутствия естественной жизни. Главные книги: «Дорога в Дви
град» (роман, 1979), «Тени на стене» (роман, 1985), «Сообщение о чуме» 
(рассказы, 1989), «Судьба и комментарии» (роман, 1993, премия жур-
нала «НИН» за роман года), «Человек, который жил во снах» (рассказы, 
1998, Виталова премия «Золотой подсолнух»), «Говоря о Микеландже
ло» (эссе, 2006), «Византийский интернет» (эссе, 2007), «Идеальное 
воспоминание о смерти» (роман, 2008, премия «Борисав Станкович»), 
«Событие года» (короткие рассказы, 2010). Романы и рассказы Радос-
лава Петковича переведены на французский, немецкий, итальянский, 
русский, словацкий, венгерский и греческий языки. Живет в Нови Саде. 
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ДРАГАН ВЕЛИКИЋ (Београд, 1953), романсијер, приповедач и есе ји-
ста. Дела му се одликују динамичним смењивањем ониричких, нату-
ралистичких и лирских фрагмената, прожимањем имагинативних и 
документарних планова. Постмодерно искуство историје у његовим 
романима пориче идеологизоване слике света и позиције савременог 
човека. Најважније књиге: Via Пула (роман, 1988), Астраган (роман, 
1991), Хамсин 51 (роман, 1993), Северни зид (роман, 1995), Дантеов 
трг (роман, 1997), Случај Бремен (роман, 2001), Досије Домашевски 
(роман, 2003), Руски прозор (роман, 2007, Нинова награда за роман 
године, Награда „Меша Селимовић“), Београд и друге приче (2009), 
О писцима и градовима (есеји, 2010), Bonavia (роман, 2012). Драган 
Великић је један од најпревођенијих савремених српских писаца. Де ла 
су му превођена на немачки, француски, италијански, енглески, сло ве-
начки, чешки, мађарски, шпански, румунски, пољски, словачки и хо-
ландски језик. Живи у Београду.

ДРАГАН ВЕЛИКИЧ (Белград, 1953), романист, новеллист, эссеист. Его 
произведения отличаются динамичной сменой кошмарных, натурали-
стических и лирических фрагментов, они пронизаны фантазийными и 
документальными планами. В его романах постмодернистский опыт 
истории отвергает идеологизированные картины мира и взгляды со-
временного человека. Главные книги: «Via Пула» (роман, 1988), «Ка
ракуль» (роман, 1991), «Хамсин 51» (роман, 1993), «Северная стена» 
(роман, 1995), «Площадь Данте» (роман, 1997), «Дело «Бремен» (ро-
ман, 2001), «Досье Домашевски» (роман, 2003), «Русское окно» (роман, 
2007, премия журнала «НИН» за роман года, премия «Меша Сели-
мович»), «Белград и другие рассказы» (2009), «О писателях и городах» 
(эссе, 2010), «Bonavia» (роман, 2012). Один из наиболее переводимых 
современных сербских писателей. Его книги переведены на немецкий, 
французский, итальянский, английский, словенский, чешский, венгер-
ский, испанский, румынский, польский, словацкий и голландский язы-
ки. Живет в Белграде.
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СВЕТИСЛАВ БАСАРА (Бајина Башта, 1953), романсијер, приповедач, 
есејиста. Дела му се могу окарактерисати као историјске фантазма    го-
рије, политички памфлети, алегоријски и квазидокументарни романи и 
приче, у којима постоји равнотежа између историчности и фантастике, 
публицистичке директности и апсурда. Најважније књиге: Приче у 
нестајању (1982), Peking by Night (приче, 1985), Кинеско писмо (роман, 
1985), Напукло огледало (роман, 1986), Фама о бициклистима (роман, 
1988), Феномени (приче, 1989), На Граловом трагу (роман, 1990), 
Уклета земља (роман, 1995), Срце земље (роман, 2004), Успон и пад 
Паркинсонове болести (роман, 2006, Нинова награда за роман године), 
Изгубљен у самопослузи (приче, 2008), Дневник Марте Коен (роман, 
2008), Почетак буне против дахија (роман, 2010), Mein Kampf (роман, 
2011), Дуговечност (роман, 2012), Гнусоба (роман, 2013). Књиге Све-
ти слава Басаре преведене су на енглески, француски, шпански, итали-
јански, мађарски, пољски и грчки језик. Живи у Београду.

СВЕТИСЛАВ БАСАРА (Баина Башта, 1953), романист, новеллист, эссе-
ист. Его произведения можно охарактеризовать как исторические фан-
тасмагории, политические памфлеты, аллегорические и квазидокумен-
тальные романы и рассказы, в которых соблюдается равновесие между 
историчностью и фантастикой, публицистической прямолинейностью 
и абсурдом. Главные книги: «Рассказы об исчезновении» (1982), «Peking 
by Night» (рассказы, 1985), «Китайская грамота» (роман, 1985), «Трес
нувшее зеркало» (роман, 1986), «Слухи о велосипедистах» (роман, 1988), 
«Феномены» (рассказы, 1989), «По следам Грааля» (роман, 1990), «Про
клятая страна» (роман, 1995), «Сердце земли» (роман, 2004), «Взлет 
и падение болезни Паркинсона» (роман, 2006, премия журнала «НИН» 
за роман года), «Потерявшийся в магазине самообслуживания» (расска-
зы, 2008), «Дневник Марты Коэн» (роман, 2008), «Начало восстания 
против янычар» (роман, 2010), «Mein Kampf» (роман, 2011), «Долговеч
ность» (роман, 2012), «Чудовищность» (роман, 2013). Книги Светисла-
ва Басары переведены на английский, французский, испанский, ита-
льянский, венгерский, польский и греческий языки. Живет в Белграде.
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ВАСА ПАВКОВИЋ (Панчево, 1953), песник, прозаиста и књижевни 
критичар. Критичким ангажманом утицао је на афирмацију пост-
модерне књижевности у српској култури. Приредио је низ дела савре-
мених аутора, као и мање познатих писаца у историји књи жевности. 
Песничке књиге: Калеидоскоп (1981), Опсесија (1985), Телесна страст 
(1989), Божанске клопке (2001), Помало далеко (2005), Ватрена лини
ја: изабране и нове песме (2007), У варљивом животу (2012), Мај сто
ри певачи: књига оданости (2013). Књиге прича: Монструм и друге 
фикције (1990), Мачије очи (1994), Хипнотисан (1996), Последњи шти
ћеник ноћи (2001, 2004), Црнац у белој кошуљи (2008). Романи: Љуба
внички декамерон (1999), Месец јануар (2003), Доктор Батут про
тив надрилекара (2006). Критичке књиге: Шум Вавилона (1988), Дух 
модернизма (2000), Поглед на свет (2001), Поглед кроз прозу (2006), 
Девет заборављених приповедача (2006). Васа Павковић је добитник 
бројних књи жевних награда и признања. Живи у Панчеву.

ВАСА ПАВКОВИЧ (Панчево, 1953), поэт, прозаик и литературный кри-
тик. Его критические выступления способствовали вживлению пост-
модернистской литературы в сербскую культуру. Редактировал ряд 
произведений современных авторов, а также малоизвестных в исто-
рии литературы писателей. Поэтические книги: «Калейдоскоп» (1981), 
«Мания» (1985), «Телесная страсть» (1989), «Божественные западни» 
(2001), «Немного далековато» (2005), «Линия огня: избранные и новые 
стихи» (2007), «В обманчивой жизни» (2012), «Мастера пения: книга 
преданности» (2013). Сборники рассказов: «Монстр и другие фикции» 
(1990), «Кошачьи глаза» (1994), «Загипнотизированный» (1996), «По
следний подопечный ночи» (2001, 2004), «Негр в белой рубашке» (2008). 
Романы: «Любовный декамерон» (1999), «Месяц январь» (2003), «Док
тор Батут против шарлатанов»(2006). Сборники критики: «Шум 
Вавилона» (1988), «Дух модернизма» (2000), «Взгляд на мир» (2001), 
«Взгляд сквозь прозу» (2006), «Девять забытых рассказчиков» (2006). 
Лауреат многих литературных премий и наград. Живет в Панчево.
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МИЛОВАН МАРЧЕТИЋ (Приједор, Босна и Херцеговина, 1953), пе сник 
и приповедач. Тражена и нађена помереност перспективе је константа 
његовог песничког и приповедачког рада. Та по ме  ре ност подразумева 
способност издвајања необичног детаља и фор му лацију апартног 
фрагмента, као и наглашавање апсурдног или комичног момента који 
је по правилу последица преувеличавања или ексцентризације неког 
геста или призора преузетог из градске сва кодневице. Најзначајнија 
дела: Начини ишчезавања (песме, 1986), Без имена, без лица (песме, 
1990), Животи песника (приче, 1996), Мој Холивуд (приче, 2000), Прво 
лице (приче, 2003), Иза затворених очију (песме, 2010), Записи на снегу 
(приче, 2012). Милован Марчетић је добитник неколико књижевних 
награда. Живи у Београду.

МИЛОВАН МАРЧЕТИЧ (Приедор, Босния и Герцеговина, 1953), 
поэт и новеллист. Искомая и найденная сравнительная перспектива 
– константа его поэтического и прозаического творчества. Это под-
разумевает способность выделения необычной детали и формулиро-
вание стороннего фрагмента, а также подчеркивание абсурдного или 
комического момента, который, как правило, является следствием 
преувеличения или эксцентричности какого-либо жеста или картины 
городской обыденной жизни. Главные произведения: «Способы исчез
новения» (стихи, 1986), «Без имени, без лица» (стихи, 1990), «Жизни 
поэтов» (рассказы, 1996), «Мой Голливуд» (рассказы, 2000), «Первое 
лицо» (рассказы, 2003), «За закрытыми глазами» (стихи, 2010), «Запи
ски на снегу» (рассказы, 2012). Лауреат нескольких литературных пре-
мий. Живет в Белграде.
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ВЛАДИСЛАВ БАЈАЦ (Београд, 1954), приповедач, романсијер, пес ник 
и есејиста. У приповедању Бајац преиспитује варљиву линију разгра
ничења између фикције и стварности, при чему се те две димензије 
непрестано једна у другој огледају и једна у другу преливају. Бајац је 
склон спајању удаљених, наизглед недодирљивих светова, историјских, 
просторних и временских планова, тежећи да митизује савременост и 
да осавремени мит. Најзначајнија дела: Књига о бамбусу (роман, 1989), 
Подметачи за снове (приче, 1992), Друид из Синдидуна (роман, 1998), 
Бекство од биографије (роман, 2001), Хамам Балканија (роман, 2008, 
Међународна књижевна награда „Балканика“, Награда „Исидора Се
ку   лић“), Гастрономадске приче (кратка проза, 2012). Књиге Владислава 
Бајца су обја вљиване у Француској, Италији, Македонији, Бугарској, 
Хрватској, Словенији, Грчкој и Русији. Живи у Београду.

ВЛАДИСЛАВ БАЯЦ (Белград, 1954), новеллист, романист, поэт и эс
сеист. В своих рассказах Баяц исследует обманчивую линию разграни
чения между фикцией и действительностью, причем оба эти направле
ния постоянно отражаются друг в друге и переливаются одно в другое. 
Баяц склонен к объединению далеких, на первый взгляд не соприкаса
ющихся миров, исторических, пространственных и временных планов, 
стремясь мифологизировать современность и осовременить миф. Важ
нейшие произведения: «Книга о бамбуке» (роман, 1989), «Коврики для 
снов» (рассказы, 1992), «Друид из Синдидуна» (роман. 1998), «Бегство 
от биографии» (роман, 2001), «Турецкая баня «Балкания» (роман, 2008, 
международная литературная премия «Балканика», премия «Исидора 
Секулич»), «Гастрономические рассказы бродяги» (короткие рассказы, 
2002). Его книги переведены во Франции, Италии, Македонии, Болга
рии, Хорватии, Словении, Греции и России. Живет в Белграде.



54

МИЛАН ЂОРЂЕВИЋ (Београд, 1954), песник, приповедач, есејиста, 
преводилац са словеначког и енглеског језика. Ране Ђорђевићеве књиге 
биле су у знаку веризма, док су новије обележене меланхоличним 
лиризмом и испуњене чулним сликама и наглашеном пиктуралношћу. 
Најважније књиге песама: Мумија (1990), Ћилибар и врт (1990), Пусти
ња (1995), Чисте боје (2002), Црна поморанџа (2004), Ватра у башти 
(2007), Радост (2008), Рушевина: антиисторијска фантазмагорија 
(роман, 2009), Свемоћна госпођа (поезија, 2012), Смежурана кожа: 
више необичних и неколико обичних прича (кратка проза, 2013). Милан 
Ђорђевић је добитник и Дисове награде, 2007. године, за шири опус и 
изразити песнички рукопис. Живи у Београду.  

МИЛАН ДЖОРДЖЕВИЧ (Белград, 1954), поэт, новеллист, эссеист, 
пе ре водчик со словенского и английского. Ранние книги Джорджевича 
были отмечены веризмом, в то время как более поздним присущ 
меланхоличный лиризм, они исполнены чувственными картинами и 
подчеркнутой живописностью. Главные поэтические книги: «Мумия» 
(1990), «Янтарь и сад» (1990), «Пустыня» (1995), «Чистые краски» 
(2002), «Черный апельсин» (2004), «Костер в саду» (2007), «Радость» 
(2008), «Руина: антиисторическая фантасмагория» (роман, 2009), «Все
сильная госпожа» (поэзия, 2012), «Съежившаяся кожа: много необычных 
и несколько обычных рассказов» (короткие рассказы, 2013). Лауреат 
пре мии Диса 2007 года за творческую деятельность и выразительный 
поэтический стиль. Живет в Белграде.
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ЉУБИЦА АРСИЋ (Београд, 1955), приповедач и романсијер. У својим 
причама и романима испитује топосе усамљености, љубави и чежње, 
дајући им смели призвук ероса. Најважније књиге: Барутана (књига 
прича, 1991), Чувари казачке ивице (роман, 1997), Зона сумрака (књи
га прича, 1997), Ципеле бувине боје (књига прича, 1998, Награда Про
Фе мине, Награда „Биљана Јовановић“), Икона (роман, 2001, На града 
„Борислав Пекић“), Тиграстија од тигра (књига прича, 2003, На града 
„Лаза Костић“ и „Женско перо“), Само за заводнице (књига при ча, 2003), 
Мацо, да л’ ме волиш (књига прича, 2005, Награда „Иво Андрић“), 
Манго (роман, 2008), All Inclusive (кратка проза, 2012). Љубица Арсић 
живи у Београду.

ЛЮБИЦА АРСИЧ (Белград, 1955), новеллист и романист. В расска
зах и романах исследует одиночество, любовь и желания, внося в 
творчество смелый призвук эроса. Главные книги: «Пороховой погреб» 
(сборник рассказов, 1991), «Хранители казацкой линии» (роман, 1997), 
«Зона сумрака» (сборник рассказов, 1997), «Ботинки блошиного цвета» 
(сборник рассказов, 1998, премия «ПроФемине», премия «Биляна Йо
ванович»), «Икона» (роман, 2001, премия «Борислав Пекич»), «Тигри
стее тигра» (сборник рассказов, 2003, премии «Лаза Костич» и «Жен
ское перо»), «Только для соблазнительниц» (сборник рассказов, 2003), 
«Киска, ты меня любишь?» (сборник рассказов, 2005, премия «Иво 
Андрич»), «Манго» (роман, 2008), «All Inclusive» (короткие рассказы, 
2012). Живет в Белграде.
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НИКОЛА ВУЈЧИЋ (Велика Градуса, Хрватска, 1956), песник, преводи
лац са руског. Вујчићева поезија је интимистичка и минималистичка и 
у њој доминира свега неколико фигура: песниково лирско ја, чланови 
најуже породице, његова соба и двориште. Вујчић не даје директне 
одговоре на бесмислена злодела која су  се  дешавала на овом тлу у 
претходним деценијама, као ни на епохални хук бесмисла; песник је 
пред њима занемео, постављајући као брану између себе и таквог света 
суштинску невиност материјалног и елементарног. Објавио је књиге 
песама: Тајанствени стрелац (1980), Нови прилози за аутобиографију 
(1983), Дисање (1988), Чистилиште (1994), Кад сам био мали (1995), 
Препознавање (2002), Звук тишине (2008), Расути звук (2009), Докле 
поглед допире (2010), Докле поглед допире и нове песме (2012). Никола 
Вујчић је добитник бројних књижевних награда, између осталих Дисове 
награде, 2009. године, а песме су му превођене на многе европске 
језике. Живи у Београду. 

НИКОЛА ВУЙЧИЧ (Велика Градуса, Хорватия, 1956), поэт, пере
водчик с русского. Поэзия Вуйчича – интимная и минималистская, в 
ней преобладают всего несколько образов: лирическое «я» поэта, са
мые близкие члены семьи, его комната и двор. Вуйчич не дает пря
мых ответов на бессмысленные преступления, которые совершались 
на этой территории в предыдущие десятилетия, как не отзывается и 
на эпохальный бессмысленный гул; поэт немеет перед ними, отгора
живаясь от такого мира существенной невинностью материального и 
элементарного. Опубликовал поэтические книги: «Таинственный стре
лок» (1980), «Новые материалы для автобиографии» (1983), «Дыхание» 
(1988), «Чистилище» (1994), «Когда я был маленьким» (1995), «Узнава
ние» (2002), «Звук тишины» (2008), «Рассыпанный звук» (2009), «Куда 
взгляд достанет» (2010), «Куда взгляд достанет и новые стихи» (2012). 
Лауреат многих литературных премий, среди которых премия Диса 
2009 года. Его стихи переведены на многие европейские языки. Живет 
в Белграде.
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НИНА ЖИВАНЧЕВИЋ (Београд, 1957), песник, прозни писац, есеји
ста, критичар, преводилац, перформансизвођач. Предавала је књи    
же  вност и теорију позоришне авангарде на бројним уни вер зите ти ма 
и институтима у Сједињеним Америчким Државама, као и на универ
зитетима и колеџима у Европи. Од своје 25. године изводи поетске 
перформансе у Њујорку са познатим уметницима. Користећи се иску
ствима англоамеричке поезије и певајући о властитој егзи стенцији, 
пише слободним стихом изразите наративности. Нина Живанчевић 
је oбјавила дела на српском, француском и енглеском, од којих су, 
на српском, најважнија: Песме (1983, Бранкова награда), Мостови 
који расту (песме, 1984), Гледајући књиге независних издавача (песме, 
1988), Песнички диван (1994), Византијске приче (1995), Минотаур и 
лавиринт (песме, 1996), Продавци снова (кратка проза, 2000), Као што 
већ рекох (роман, 2002), Орфејев повратак (кратка проза, 2003), Крајем 
века (песме, 2006). Добитница је бројних књижевних награда. Живи у 
Паризу.

НИНА ЖИВАНЧЕВИЧ (Белград, 1957), поэтесса, прозаик, эссеист, 
критик, переводчик, исполнитель перформансов. Преподавала лите
ратуру и теорию театрального авангарда во многих университетах и 
институтах Соединенных Штатов Америки, а также в университетах и 
колледжах Европы. С 25 лет исполняет в НьюЙорке совместно с из
вестными художниками поэтические перформансы. Используя опыт 
англоамериканской поэзии, рассказывает о собственном существо
вании исключительно содержательным вольным стихом. Публиковала 
стихи на сербском, французском и английском языках. Главные про
изведения, изданные на сербском: «Стихи» (1983, Бранкова премия), 
«Растущие мосты» (стихи, 1984), «Разглядывая книги независимых из
дателей» (стихи, 1988), «Поэтический диван» (1994), «Византийские 
рассказы» (1995), «Минотавр и лабиринт» (стихи, 1996), «Продавцы 
снов» (короткие рассказы, 2000), «Как я уже сказал» (роман, 2002), 
«Возвращение Орфея» (короткие рассказы, 2003), «В конце века» (2006). 
Лауреат многих литературных премий. Живет в Париже.
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МИХАЈЛО ПАНТИЋ (Београд, 1957), приповедач и критичар, уни
верзитетски професор. Мада крцате литерарним алузијама, Пантићеве 
приче увек сведоче непосредно, (ново)београдско искуство. Те при
че обједињује покушај да се у малим ритуалима свакодневице, међу 
анонимним људима опседнутим вечитим питањима судбине, несна
ђености, љубави и смрти, открије неки виши смисао, који ће искупити 
њихове необећавајуће животе. Најзначајнија дела: Новобеоградске 
приче (1994), Ако је то љубав (2003, Награда „Иво Андрић“), Антологија 
српске приповетке 1–3 (2005), Овога пута о болу (2007), Све приче 
Михајла Пантића 1–4 (2007), Мала кутија – најкраће српске приче XX 
века (антологија, 2008), Приче на путу (2010), Ходање по облацима 
(2013). Михајло Пантић живи у Београду.

МИХАЙЛО ПАНТИЧ (Белград, 1957), новеллист и критик, универси
тетский профессор. Рассказы Пантича, хотя и переполнены литератур
ными аллюзиями, всегда непосредственно представляют (ново)бел
градский опыт. Их объединяет попытка в маленьких ритуалах повсед
невности, среди неизвестных людей, обуреваемых вечными вопросами 
судьбы, потерянности, любви и смерти открыть некий высший смысл, 
который искупит их неудавшиеся жизни. Важнейшие произведения: 
«Новобелградские рассказы» (1994), «Если это любовь» (2003, премия 
«Иво Андрич»), «Антология сербского рассказа 1 – 3» (2005), «На этот 
раз о боли» (2007), «Все рассказы Михайлы Пантича 1 – 4» (2007), «Ма
ленькая коробочка – самые короткие сербские рассказы ХХ века» (анто
логия, 2008), «Рассказы в пути» (2010), «Хождение по облакам» (2013). 
Живет в Белграде.
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ГОРДАНА ЋИРЈАНИЋ (Београд, 1957), песник, романсијер, есејиста 
и преводилац са енглеског и шпанског језика. Почела је као песник, 
чија лирика обилује необичним сликама са симболичним значењем, а 
успех доживела романима, у којима се прожимају историјска збивања 
и интимни доживљаји јунака просторно везаних за Шпанију и Србију 
(од 1985. до 1996. године живела је у Шпанији). Најзначајнија дела: 
Месечева трава (песме, 1980), Госпа од седам грехова (песме, 1983), 
Горка вода (песме, 1994), Писма из Шпаније (записи, 1995, Награда 
„Милош Црњански“), Веласкезовом улицом до краја (приче, 1996), 
Прет   последње путовање (роман, 2000), Кућа у Пуерту (роман, 2002), 
Веч ност је, кажу, дугачка (2005), Пољубац (2007), Каприци и дуже приче 
(2009), Оно што одувек желиш (роман, 2010, Нинова награда за роман 
године), Кад свене, разлаз (кратка проза, 2012), Мрежа (роман, 2013). 
Гордана Ћирјанић живи у Београду.

ГОРДАНА ЧИРЬЯНИЧ (Белград, 1957), поэтесса, романист, эссеист и 
переводчик с английского и испанского. Начинала как поэтесса, лири
ка которой изобилует необычными символическими картинами, одна
ко успех ей принесли романы, в которых описываются исторические 
события и интимные приключения героев, так или иначе связанных 
с Испанией и Сербией (с 1985 по 1996 жила в Испании). Важнейшие 
произведения: «Лунная трава» (стихи, 1980), «Госпожа с семью греха
ми» (стихи, 1983), «Горькая вода» (стихи, 1994), «Письма из Испании» 
(путевые записки, 1995, премия «Милош Црнянский»), «По улице Ве
ласкеса до конца» (рассказы, 1996), «Предпоследнее путешествие» (ро
ман, 2000), «Дом в Пуэрто» (роман, 2002), «Говорят, вечность длин
ная» (2005), «Поцелуй» (2007), «Каприччио и длинные рассказы» (2009), 
«То, чего всегда желаешь» (роман, 2010, премия журнала «НИН» за ро
ман года), «Как рассветет – расходимся» (короткие рассказы, 2012), 
«Сеть» (роман, 2013). Живет в Белграде.
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ЂОРЂЕ ПИСАРЕВ (Нови Сад, 1957), писац, есејиста, критичар и но
винар. Наклоњен је експерименту и нелинеарном приповедању у ко
јем се сета и мисаоност мешају са знањем о књижевности. Обја вље ни 
романи: Мимезис, мимезис романа (са Ф. Петриновићем, 1983), Књиге 
народа лутака (1988), Готска прича (1990), Ковчег (1992), Пописујући 
имена ствари (1995), Завера близнакиња (2000), Под сенком змаја 
(2001), У срцу града (2004), трилогија Мапа изгубљеног света: Поноћ је 
у соби успомена (2005), А ако умре пре него што се пробуди (2009) и На 
стази суза (2010). Књига есеја: Пред вратима раја (са Ф. Петриновићем, 
2002). Књиге прича: Књиге господара прича (1985), Мики Шепард: 
страшне приче (1990), Бесмртници (изабране и нове приче, 2002), 
Посланице из Новог Јерусалима (1996), Велика очекивања (2012). Ђорђе 
Писарев је добитник бројних књижевних награда. Живи у Новом Саду. 

ДЖОРДЖЕ ПИСАРЕВ (Нови Сад, 1957), писатель, эссеист, критик и жур
налист. Склонен к экспериментированию и нелинейному повествованию, 
в котором чувство и мышление смешиваются со знанием литературы. 
Опубликовал романы: «Имитация, имитация романа» (1983) (вместе 
с Ф.Петриновичем), «Книги кукольного народа» (1988), «Готический рас
сказ» (1990), «Ковчег» (1992), «Переписывая имена вещей» (1995), «Заговор 
близняшек» (2000), «Под сенью змея» (2001), «В сердце города» (2004), 
трилогию «Карта потерянного мира»: «Полночь в ко мнате воспоминаний» 
(2005), «А если умрет прежде, чем проснется» (2009) и «По пути слез» 
(2010). Эссе: «Перед вратами рая» (2002) (вместе с Ф.Петриновичем). 
Рассказы: «Книги хозяина рассказов» (1985), «Мики Шепард: страшные 
рассказы» (1990), «Бессмертные» (из бра  нные и новые рассказы, 2002), 
«Посланницы из Нового Иерусалима» (1996), «Большие ожидания» (2012). 
Лауреат многих литературных пре мий. Живет в Нови Саде.   
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ФРАЊА ПЕТРИНОВИЋ (Нови Сланкамен, 1957), романсијер, припо
ведач, есејиста, књижевни критичар. У првим романима пародира кон 
венције традиционалне нарације, служећи се поступцима цитата и 
кола жа, а касније пише лирски евокативну прозу бавећи се питањем 
иден титета у савременом свету угрожених вредности. Његова проза не 
даје одговоре, али даје начине за њихово тражење. Објављена дела: 
Мимезис, мимезис романа (роман, 1983), Ткиво, опсене: повест (роман, 
1988), Извештај анђела (роман, 1997), Пред вратима раја (есеји, 2002), 
Последњи тумач симетрије (роман, 2005), Траума: стечајне легенде 
(приче, 2009), Алмашки кружоци лечених месечара (роман, 2011), 
Граматика поремећаја: баладе с почетка века (роман, 2013). Фрања 
Петриновић је добитник више књижевних награда. Живи у Новом Саду. 

ФРАНЯ ПЕТРИНОВИЧ (Нови Сланкамен, 1957), романист, новеллист, 
эссеист, литературный критик. В первых романах пародировал законы 
традиционных стилей, пользуясь цитатами и коллажами, позже пишет 
лирическую прозу воспоминаний, занимаясь вопросом поиска иден
тичности в современном мире, где ценности находятся под угрозой. 
Его проза не дает ответов, но указывает на пути их поиска. Опублико
ванные произведения: «Имитация, имитация романа» (1983)б «Ткань, 
иллюзии: повесть» (роман, 1988), «Доклад ангела» (роман, 1997), Эссе: 
«Перед вратами рая» (2002), «Последний толкователь симметрии» 
(роман, 2005), «Грамматика искажений: баллады начала века» (роман, 
2013), «Кружки излеченных лунатиков» (роман, 2011), «Травма: бан
кротство легенды» (рассказы, 2009). Лауреат многих литературных 
премий. Живет в Нови Саде.  
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ЈЕЛЕНА ЛЕНГОЛД (Крушевац, 1959), песник, приповедач, роман
сијер. Афирмише се најпре као песник, а затим се посвећује прози. У 
равнотежи ироније и лиризма, неореалистички приповеда о љубави, 
смрти, самоћи, еротици, мушкоженским односима. Најважније књиге 
песама: Распад ботанике (1982), Вретено (1984), Поднебље мака (1986), 
Пролазак анђела (1989), Сличице из живота капелмајстора (1991). 
Најважније књиге прозе: Покисли лавови (приче, 1994), Лифт (приче, 
1999), Балтимор (роман, 2003), Вашарски мађионичар (приче, 2008, 
„Женско перо“, „Биљана Јовановић“, „Златни Хит Либер“ и Европска 
на градa за књижевност), Претестериши ме (приче, 2009), Бунар те
шких речи (поезија, 2011), У три код Кандинског (2013). Дела Јелена 
Ленголд су пре вођена на енглески, италијански, дански, француски, 
бугарски, румун ски, украјински и чешки језик. Живи у Београду.

ЕЛЕНА ЛЕНГОЛД (Крушевац, 1959), поэтесса, новеллист, романист. 
Считает себя в первую очередь поэтессой, и только потом прозаиком. 
Соблюдая равновесие иронии и лирики, в неореалистическом сти
ле рассказывает о любви, смерти, одиночестве, эротике, отношениях 
мужчин и женщин. Главные поэтические книги: «Распад ботаники» 
(1982), «Веретено» (1984), «Маковое поднебесье» (1986), «Проход ан
гела» (1989), «Картинки из жизни капельмейстера» (1991). Важнейшая 
проза: «Промокшие львы» (рассказы, 1994), «Лифт» (рассказы, 1999), 
«Балтимор» (роман, 2003), «Ярмарочный фокусник» (рассказы, 2008, 
премии «Женское перо», «Биляна Йованович», «Золотой хит Либер» и 
Европейская литературная премия), «Проверь меня» (рассказы, 2009), 
«Колодец тяжких слов» (стихи, 2011), «В три у Кандинского» (2013). 
Переведена на английский, итальянский, датский, французский, бол
гарский, румынский, украинский и чешский языки. Живет в Белграде. 
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МИЛЕТА ПРОДАНОВИЋ (Београд, 1959), приповедач, романсијер, 
есејиста, песник, сликар. Професор је на Факултету ликов них умет
но сти у Београду. Израженост визуелног, описног елемента, комби
но  ваног са есејистичким и коментаторским тоном, карактерише Про
да  новићеве приповедне текстове, у исти мах поетичне, историчне и 
критички расположене према актуелној друштвеној стварности. Нај
значајнија дела: Пас пребијене кичме (приче, 1993), Небеска опера 
(приче, 1995), Плеши, чудовиште, на моју нежну музику (роман, 1996), 
Око на путу (есеји, 2000), Стари и лепши Београд (есеји, 2001), Врт у 
Венецији (роман, 2002), Агнец (приче, 2007, Виталова награда „Златни 
сунцокрет“ за књигу године), Ултрамарин (роман, 2010), Аркадија 
(роман, 2013). Милета Продановић је добитник више књижевних 
награда. Живи у Београду.

МИЛЕТА ПРОДАНОВИЧ (Белград, 1959), новеллист, романист, эссе
ист, автор путевых заметок, поэтесса, художница. Профессор Факуль
тета изобразительных искусств в Белграде. Ее прозаические тексты 
отличают визуальные, описательные элементы, комбинированные с 
очерковыми и комментаторскими нотками. В то же время они поэтич
ны, историчны и критически настроены по отношению к современной 
общественной жизни. Главные произведения: «Пес с перебитым позво
ночником» (рассказы, 1993), «Небесная опера» (рассказы, 1995), «Тан
цуй, чудовище, под мою нежную музыку» (роман, 1996), «Глаза в пути» 
(эссе, 2000), «Старый прекрасный Белград» (эссе, 2001), «Сад в Вене
ции» (роман, 2002), «Агнец» (рассказы, 2007, Виталова премия «Золо
той подсолнух» за лучшую книгу года), «Ультрамарин» (роман, 2010), 
«Аркадия» (роман, 2013). Лауреат многих литературных премий. Жи
вет в Белграде.
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ДАНИЦА ВУКИЋЕВИЋ (Ваљево, 1959), песник, књижевни критичар и 
есејиста. Њене песничке књиге одишу модерним песничким изразом, 
урбаним сензибилитетом, индивидуалношћу, богатом асоција тив но
шћу, луцидним опсервацијама и иронијским отклоном према савре
ме ности. Објавила је књиге поезије: Као хотел на ветру (1992), Када 
сам чула гласове (1995), Шаманка (2001), Лук и стрела (2006), Прелазак 
у једну другу врсту (2007), Високи фабрички димњаци (2012), Светлу
цавост и милост (2013). Објавила је и две прозне књиге: На плажама 
(1998) и Живот је горила (2000). Даница Вукићевић је добитник више 
књижевних награда. Живи у Београду.

ДАНИЦА ВУКИЧЕВИЧ (Валево, 1959), поэтесса, литературный критик 
и эссеист. Ее книги стихов дышат современным поэтическим настрое
нием, городскими чувствами, индивидуальностью, богатой ассоциа
тивностью, ясными наблюдениями и ироническим отношением к со
временности. Опубликовала поэтические книги: «Как гостиница на ве
тру» (1992), «Когда я слышала голоса» (1995), «Шаманка» (2001), «Лук 
и стрела» (2006), «Переход в другой вид» (2007), «Высокие фабричные 
трубы» (2012), «Мерцание и милость» (2013). Опубликовала две книги 
прозы: «На пляжах» (1998) и «Жизнь – горилла» (2000). Лауреат многих 
литературных премий. Живет в Белграде.
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ЗВОНКО КАРАНОВИЋ (Ниш, 1959), песник и романсијер. Тематски и 
језички заснива своје писање на искуствима beat књижевности, фил
ма и поп културе. Не описује спољашњу лепоту света већ његову уну
тра шњу таму. Објављене збирке песама: Blitzkrieg (1990), Сребрни 
сурфер (1991), Мама меланхолија (1996), Extravaganza (1997), Тамна 
магистрала (2001), Неонски пси (2001), Свлачење (2004), Box Set: сабране 
песме (2009), Месечари на излету (песме у прози, 2012, Награда „Лаза 
Костић“), Кавези (песме у прози, 2013). Објављена му је и романескна 
трилогија Дневник дезертера: Више од нуле (2004), Четири зида и град 
(2006), Три слике победе (2009). Песме Звонка Карановића су превођене 
на више европских језика. Живи у Београду.

ЗВОНКО КАРАНОВИЧ (Ниш, 1959), поэт и романист. Тематически 
и лингвистически строит свои произведения, опираясь на опыт beat 
литературы, кино и попкультуры. Описывает не внешнюю красоту 
мира, а его внутреннюю тьму. Опубликовал поэтические сборники: 
«Blitzkrieg» (1990), «Серебряный серфер» (1991), «Мама меланхолия» 
(1996), «Extravaganza» (1997), «Темная магистраль» (2001), «Неоновые 
псы» (2001), «Раздевание» (2004), «Box Set: собрание стихов» (2009), 
«Лунатики на пикнике» (стихи в прозе, 2012, премия «Лаза Костич»), 
«Клетки» (стихи в прозе, 2013). Опубликовал романтрилогию: «Днев
ник дезертира»: «Выше нуля» (2004), «Четыре стены и город» (2006), 
«Три образа победы» (2009). Его стихи переведены на многие европей
ские языки. Живет в Белграде.  
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ЖИВОРАД НЕДЕЉКОВИЋ (Краљево, 1959), песник. Обичним јези
ком опева мале, свакодневне ствари, тражећи у њима дубљи смисао. 
Најважније књиге: Мајка (песме, 1994), Тутин и још педесет песама 
(песме, 1998), Језик увелико (песме, 2000), Тачни стихови (песме, 2001), 
Сушти послови (изабране и нове песме, 2002), Негде близу (песме, 
2003), Други неко (песме, 2005), Овај свет (песме, 2009, Награда „Меша 
Селимовић“), Неумерени рад година: изабране песме (2011), Талас (песме, 
2012). Добитник је Дисове награде, 2011. године, за шири опус и изразити 
песнички рукопис. Поезија Живорада Недељковића превођена је на 
енглески, холандски и пољски језик. Живи у Чачку.

ЖИВОРАД НЕДЕЛЬКОВИЧ (Кралево, 1959), поэт. Обычным язы
ком воспевает малые, повседневные вещи, отыскивая в них глубокий 
смысл. Главные книги: «Мать» (стихи, 1994), «Тутин, и еще пятьдесят 
стихотворений» (1998), «Язык оптом» (2000), «Точные стихи» (2001), 
«Дела сущие» (избранные и новые стихи, 2002), «Гдето рядом» (2003), 
«Ктото другой» (2005), «Этот мир» (2009, премия «Меша Селимо
вич»), «Неустанный труд годов. Избранные стихи» (2011), «Волна» 
(2012). Лауреат премии Диса 2011 года за творчество и выразительный 
поэтический почерк. Поэзия Живорада Недельковича переводилась на 
английский, голландский и польский языки. Живет в Чачаке.
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ЈАСМИНКА ПЕТРОВИЋ (Београд, 1960) посвећена је књижевном 
стваралаштву за децу, уређује дечје радиоемисије и часописе. Књиге 
јој се препознају по топлом хумору и сагледавању света из угла детета 
које живи у савременом друштву. Аутор је преко 20 књига за децу и 
младе, између осталих: Гига прави море (антиратна прича, 1996), Секс 
за почетнике (приручник о сексуалности, 2001; по овој књизи, која 
је урађена и на Брајевој азбуци, игране су многобројне позоришне 
представе широм света), Школа (приручник о школском животу, 2003), 
Ово је најстрашнији дан у мом животу (роман за тинејџере, 2006), 35 
калорија без шећера (роман о анорексији, 2008), Да ли сте ви жаба? 
(драмске игре за децу, 2013). Јасминка Петровић је добитник бројних 
награда у земљи и региону, а дела су јој преведена на 25 страних 
језика. Живи у Београду.

ЯСМИНКА ПЕТРОВИЧ (Белград, 1960), посвятила себя литературно
му творчеству для детей, редактирует детские радиопередачи и журна
лы. Ее книги легко узнать по теплому юмору и взглядам на мир с точки 
зрения ребенка, живущего в современном обществе. Автор более чем 
двадцати книг для детей и молодежи, среди которых «Гига делает море» 
(антивоенный рассказ, 1996), «Секс для начинающих» (руководство по 
сексуальности, 2001; по этой книге, которая также отпечатана шриф
том Брайля, во всем мире поставлено огромное количество театрали
зованных представлений), «Школа» (руководство по школьной жизни, 
2003), «Это самый страшный день в моей жизни» (роман для подрост
ков, 2006), «35 калорий без сахара» (роман об анорексии, 2008), «Не 
жаба ли вы?» (пьесы для детей, 2013). Лауреат многих отечественных 
и балканских премий, ее произведения переведены на 25 иностранных 
языков. Живет в Белграде.
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ВЛАДИМИР ПИШТАЛО (Сарајево, Босна и Херцеговина, 1960), ро 
ман  сијер и приповедач. Професор је америчке историје на Колеџу 
Бекер у Масачусетсу у САД. Припада генерацији постмо де р них 
аутора с почетка 80тих година ХХ века. Био је покретач „Бео градске 
мануфактуре снова“. Језички инвентивна, тематски раз но    врсна 
и формално иновативна, дела му се одликују поетском асоција
тивношћу, искорацима у фантастично и ониричко, као и хумо ри
стичким опсервацијама. Најважније књиге: Крај века (приче, 1990), 
Витраж у сећању (приче, 1994), Приче из целог света (1997), Алексан
дрида (роман, 1998), Миленијум у Београду (роман, 2000), Тесла, пор
трет међу маскама (роман, 2008, Нинова награда за роман године), 
Вене ција (роман, 2011). Књиге Владимира Пиштала су превођене на 
немачки, енглески, фран цуски, словачки, руски и италијански језик. 
Живи у САД.

ВЛАДИМИР ПИШТАЛО (Сараево, Босния и Герцеговина, 1960), ро
манист и новеллист. Профессор американской истории в университете 
«Бекер» штата Массачусетс, США. Принадлежит к поколению пост
модернистских авторов начала 80х годов ХХ века. Был основателем 
«Белградской мануфактуры снов». Лингвистически остроумные, тема
тически разнообразные и формально совершенные, его произведения 
отличаются поэтической ассоциативностью, выходами в фантастиче
ское и в сновидения, а также юмористическими наблюдениями. Глав
ные книги: «Конец века» (рассказы, 1990), «Витраж в воспоминаниях» 
(рассказы, 1994), «Рассказы со всего мира» (1997), «Александрида» (ро
ман, 1998), «Миллениум в Белграде» (роман, 2000), «Тесла, портрет 
среди масок» (роман, 2008, премия журнала «НИН» за лучший роман 
года), «Венеция» (роман, 2011). Его книги переведены на немецкий, 
английский, французский, словацкий, русский и итальянский языки. 
Живет в США.
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ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ ДАНИЛОВ (Пожега, 1960), песник, романсијер, 
есејиста, ликовни критичар. Култ лепоте, жеља за уметничким савр
шенством, класичне форме и чистота језика, као и експеримент, игра 
речи, одликују његову поезију, у којој креће од аутобиографског, про
лази кроз митолошко, и развија слику у којој се наслућује онострано. 
Најважније књиге: Кућа Бахове музике (песме, 1993), Живи пергамент 
(песме, 1994, Награда „Меша Селимовић“), Иконостас на крају света 
(роман, 1998), Алкохоли с југа (песме, 1999), Гнездо над понором 
(песме, 2005, Виталова награда „Златни сунцокрет“ за књигу године), 
Отац ледених брда (ро ман, 2009), Моја тачна привиђења (песме, 2010, 
Награда „Васко Попа“), Вино с вулкана: изабране и нове песме (2012), 
Таласи београдског мора (роман, 2013). Драган Јовановић Данилов је 
добитник и Дисове награде, 2012. године, за шири опус и изразити 
песнички рукопис. Дела су му превођена на енглески, француски, 
немачки, италијански, грчки, бугарски, словачки и македонски језик. 
Живи у Пожеги.

ДРАГАН ЙОВАНОВИЧ ДАНИЛОВ (Пожега, 1960), поэт, романист, 
эссеист, художественный критик. Культ красоты, стремление к совер
шенству в искусстве, классические формы и чистота языка, как и экс
перимент, игра слов, отличают его поэзию, в которой он, отталкиваясь 
от автобиографии, проходит сквозь мифологию, рисуя картины, в ко
торых ощущается потустороннее. Главные книги: «Дом музыки Баха» 
(стихи, 1993), «Живой пергамент» (стихи, 1994, премия «Меша Сели
мович»), «Иконостас на краю света» (роман, 1998), «Алкоголь с юга» 
(стихи, 1999), «Гнездо над пропастью» (стихи, 2005, Виталова премия 
«Золотой подсолнух»), «Отец ледяных гор» (роман, 2009), «Мои точ
ные видения» (стихи, 2010, премия «Васко Попа»), «Вино с вулкана. 
Избранные и новые стихи» (2012), «Волны белградского моря» (роман, 
2013). Лауреат премии Диса 2012 года за творчество и яркий поэтиче
ский язык. Его стихи переведены на английский, французский, немец
кий, итальянский, греческий, болгарский, словацкий и македонский 
языки. Живет в Пожеге.
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НЕМАЊА МИТРОВИЋ (Париз, Француска, 1960), приповедач, ро
мансијер, песник и сликар. Дела овог аутора карактеришу изразити 
стилизам, минимализам, апсурд, борба између реалног и надреалног, 
будности и снова. Прозна дела: Сан рата (приче, 1980), Расе (приче, 
1983), У знаку рибе (приче, 1987), Душе и ствари (приче, 1988), Приче 
за очи (1990), Град поред света (приче, 1994), Песма из мора (приче, 
1995), Сценарио за сан (роман, 2003), Нерасветљени Светозаров 
нестанак (приче, 2004), Предања с Месеца (приче, 2005), Друг Петар 
Пан (роман, 2006), Луда цара Троглава (роман, 2008), Рим или мир 
(приче, 2009), Романса са веверицом (роман, 2010), Шкриња краљице 
Теуте (роман, 2012). Песничке књиге: Страх од свега (1996), Цртам 
по мраку (2004), Паре или живот (2006), Крај плавих река (2007), Вода 
у праху (2008). Дела Немање Митровића су преведена на неколико 
страних језика. Живи у Београду.

НЕМАНЯ MИТРОВИЧ (Париж, Франция, 1960), новеллист, романист, 
поэт и художник. Произведения этого автора отличаются яркой сти
листикой, минимализмом, абсурдом, борьбой реального со сверхъе
стественным, бодрствования и сна. Прозаические произведения: «Сны 
войны» (рассказы, 1980), «Расы» (рассказы, 1983), «Под знаком рыбы» 
(рассказы, 1987), «Души и вещи» (рассказы, 1988), «Рассказы для глаз» 
(1990), «Город посреди мира» (рассказы, 1994), «Стихи из моря» (рас
сказы, 1995), «Сценарий сна» (роман, 2003), «Необъяснимое исчез
новение Светозара» (рассказы, 2004), «Лунные предания» (рассказы, 
2005), «Товарищ Петар Пан» (роман, 2006), «Шут царя Троглава» (ро
ман, 2008), «Рим или мир» (рассказы, 2009), «Роман с белкой» (роман, 
2010), «Сундук королевы Теуты» (роман, 2012). Поэтические книги: 
«Боязнь всего» (1996), «Рисую по мраку» (2004), «Кошелек или жизнь» 
(2006), «Край голубых рек» (2007), «Вода в порошке» (2008). Переведен 
на несколько иностранных языков. Живет в Белграде.
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ГОРАН ПЕТРОВИЋ (Краљево, 1961), приповедач, романсијер и 
есеји ста. Његову постмодернистичку прозу карактерише богата 
наративна имагинација и развијање различитих облика поетске 
фантастике: ужи вљавање у туђу пројекцију помоћу читања и тумачења 
прочитаног, удва  јање ликова, повезивање прошлости и садашњости. 
Најважније књиге: Атлас описан небом (роман, 1993), Острво и околне 
приче (1996), Опсада цркве Светог Спаса (роман, 1997, Награда „Меша 
Сели мовић“), Ситничарница „Код срећне руке“ (роман, 2000, Нинова 
награда за роман године, Виталова награда „Златни сунцокрет“ за 
књигу године), Ближњи (приче, 2002), Разлике (приче, 2006, Награда 
„Иво Андрић“), Испод таванице која се љуспа (роман, 2010), Породичне 
сторије (избор прича, 2011). Дела Горана Петровића су превођена на 
енглески, француски, шпански, руски, не ма чки, италијански, грчки, 
украјински, пољски, словеначки, бугарски и македонски језик. Члан је 
Српске академије наука и уметности. Живи у Београду.

ГОРАН ПЕТРОВИЧ (Кралево, 1961), новеллист, романист, эссеист. Его 
постмодернистскую прозу отличает богатое воображение и развитие 
различных форм поэтической фантастики: вживание в чужой образ 
путем чтения и разъяснения прочитанного, удвоение образов, связь 
прошлого с настоящим. Главные книги: «Атлас, описанный небом» (ро
ман, 1993), «Остров и соседние рассказы» (1996), «Осада церкви Свято
го Спаса» (роман, 1997, премия «Меша Селимович»), «Книга с местом 
для свиданий» (роман, 2000, премия журнала «НИН» за роман года, 
Виталова премия «Золотой подсолнух»), «Ближние» (рассказы), «Раз
личия» (рассказы, 2006, премия «Иво Андрич»), «Под колышущимся 
потолком» (роман, 2010), «Семейные истории» (избранные рассказы, 
2011). Переведен на английский, французский, испанский, русский, 
немецкий, итальянский, греческий, украинский, польский, словенский, 
болгарский и македонский языки. Член Сербской академии наук и ис
кусств. Живет в Белграде.
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ВОЈИСЛАВ КАРАНОВИЋ (Суботица, 1961), песник и есејиста. Кара     
новићеве песме јесу поезија отворених чула и у њима се води не
сваки дашње проницљив дијалог о видљивом и невидљивом, јасном и 
сено витом, о чулно доступном и о оном чулима скривеном. Затечен 
у свакодневици, онај који нам говори у овој поезији осећа се као 
„жива решетка“ између чулних искустава и несмирене рефлексије, 
између спољашњег света и ускомешане унутрашњости самог субјекта. 
Најважније књиге песама: Записник са буђења (1989), Жива решетка 
(1991), Стрми призори (1994), Син Земље (2000), Светлост у налету 
(2003, Виталова награда „Златни сунцокрет“ за књигу године, Награда 
„Меша Селимовић“), Наше небо (2007), Унутрашњи човек (2011). Обја
вио је књигу есеја Ослобађање анђела (2013). Војислав Карановић је 
добитник и Дисове награде, 2005. године, за шири опус и изразити пе
снички рукопис. Живи у Београду.

ВОИСЛАВ КАРАНОВИЧ (Суботица, 1961), поэт и эссеист. Стихи Кара
новича – поэзия открытых чувств, он ведет в них необыкновенно про
ницательный диалог о видимом и невидимом, ясном и затененном, о 
доступном ощущениям и скрытом от них. Лирический герой его поэ
зии, оказавшийся в повседневности, ощущает себя «живой решеткой» 
между чувственным опытом и неукротимой рефлексией, между внеш
ним миром и взволнованным внутренним миром самого субъекта поэ
зии. Главные поэтические книги: «Блокнот пробуждения» (1989), «Жи
вая решетка» (1991), «Крутые взгляды» (1994), «Сын Земли» (2000), 
«Порыв света» (2003, Виталова премия «Золотой подсолнух» за книгу 
года, премия «Меша Селимович»), «Наше небо» (2007), «Внутренний 
человек» (2011). Опубликовал книгу эссе «Освобождение ангела» (2013). 
Лауреат, помимо прочего, премии Диса 2005 года за творчество и яр
кий поэтический почерк. Живет в Белграде.
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СРЕТЕН УГРИЧИЋ (Херцег Нови, Црна Гора, 1961), приповедач, 
романсијер, есејиста. Његова проза се одликује експерименталним 
књижевним поступцима којима се радикално преиспитују смисао и 
значење приповедања. Најважније књиге: Упознавање са вештином 
(приче, 1985), Непоновљиво непоновљиво (приче, 1987), Маја и ја и 
Маја (роман, 1993), Инфинитив (роман, 1997), Бог језика и друге приче 
(приче, 2000, Награда „Борислав Пекић“), Вечерас у Емаусу (приче, 
2003), Увод у астрономију (есеји, 2006), Незнаном јунаку (роман, 2010). 
Дела Сретена Угричића су превођена на немачки, енглески, француски, 
италијански, словеначки и македонски језик. Живи у Београду.

СРЕТЕН УГРИЧИЧ (Херцег Нови, Черногория, 1961), новеллист, ро
манист, эссеист. Его прозу отличает экспериментальный литературный 
подход, с помощью которого радикально пересматривает смысл и 
значение повествования. Главные книги: «Знакомство с умением» (рас
сказы, 1985), «Неповторимое неповторимое» (рассказы, 1987), «Майя 
и я и Майя» (роман, 1993), «Инфинитив» (роман, 1997), «Бог языка и 
другие рассказы» (2000, премия «Борислав Пекич»), «Сегодня вечером в 
Эммаусе» (рассказы, 2003) «Введение в астрономию» (эссе, 2006), «Не
известному герою» (роман, 2010). Переведен на немецкий, английский, 
французский, итальянский, словенский и македонский языки. Живет в 
Белграде. 
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ГОРАН ГОЦИЋ (Ужице, 1962), прозни писац. Дипломирао је ан
глистику на Филолошком факултету у Београду и магистрирао медије 
и комуникације на Лондонској школи економије и политичких наука. 
Радио је као новинар и уредник у тридесетак медијских кућа. Објавио 
је студије Енди Ворхол и стратегија попа (1997, 2012), Емир Кустурица: 
Култ маргине (2001, 2006). Аутор је дугометражних филмова Bloody 
Foreigners (2000) и Балкански дневник: Бугарска (2010). Роман Таи (2013) 
његов је првенац, који се састоји од есејизирања, про мишљања, (ауто)
рефлексија о љубави, Тајланду, односима моћи који владају у овој 
земљи, Западу и Истоку. За ово дело Гоцић је добио Награду „Милош 
Црњански“ и Нинову награду за роман године. Живи у Београду.

ГОРАН ГОЦИЧ (Ужице, 1962), прозаик. Закончил английское отделе
ние Филологического факультета в Белграде и магистратуру Лондон
ской школы экономики и политических наук по специальности СМИ. 
Работал корреспондентом и редактором в трех десятках издательских 
домов. Опубликовал работы «Энди Уорхол и попстратегия» (1997, 
2012), «Эмир Кустурица. Культ маргинального» (2001, 2006). Автор 
полнометражных фильмов «Bloody Foreigners» (2000) и «Балканский 
дневник: Болгария» (2010). Его первый роман «Таи» (2013) состоит из 
эссе, размышлений, (авто)рефлексий о любви, Таиланде, отношений 
к силам, которые правят этой страной, Западом и Востоком. За эту 
книгу Гоцич получил премии. «Милош Црнянский» и премию журнала 
«НИН» за роман года. Живет в Белграде.
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ВЛАДАН МАТИЈЕВИЋ (Чачак, 1962), романсијер и приповедач. Кри
тички промишљено и уметнички пријемчиво дочарава данашњи свет, 
а суморне и песимистичне визије тог света, гротескне и провокативне 
слике, хумористична досетљивост, ироничност и циничност основе су 
његовог приповедања. Најважније књиге: Ван контроле (роман, 1995), 
Р. Ц.  Неминовно (роман, 1997), Прилично мртви (приче, 2000, Награда 
„Иво Андрић“ за најбољу књигу прича), Писац издалека (роман, 2003, 
Нинова награда за роман године), Часови радости: авантуре Маце 
Аксентијевић (роман, 2006), Врло мало светлости (роман, 2010, 
награде: „Меша Селимовић“, „Бора Станковић“, „Исидора Секулић“), 
Мемоари, амнезије (есеји, 2012, Награда „Кочићево перо“). Књиге 
Владана Матијевића су превођене на немачки, француски, италијански 
и шпански језик. Живи у Чачку.

ВЛАДАН МАТИЕВИЧ (Чачак, 1962), романист и новеллист. Критично, 
продуманно и художественно приемлемо описывает нынешний мир, а 
печальные и пессимистические взгляды на него, гротескные и провока
ционные картины, веселое остроумие, ирония и цинизм – главные чер
ты его повествования. Главные книги: «Вне контроля» (роман, 1995), 
«Р. Ц. Неминуемое» (роман, 1997), «Прилично мертвые» (рассказы, 
2000, премия «Иво Андрич» за лучший сборник рассказов), «Писатель 
издалека» (роман, 2003, премия журнала «НИН» за роман года), «Часы 
радости: приключения Мацы Аксентиевич» (роман, 2006), «Очень мало 
света» (роман, 2010, премии «Меша Селимович», «Бора Станкович», 
«Исидора Секулич»), «Мемуары, амнезии» (эссе, 2012, премия «Перо 
Кочича»). Переведен на немецкий, французский, итальянский и испан
ский языки. Живет в Чачаке.
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ЗОРАН ЋИРИЋ (Ниш, 1962), приповедач, романсијер, есејиста и пе
сник. Представник је рокенрол књижевности у Србији, који се паро
дијски и црнохуморно поиграва са табуима свих врста. Објавио је 
књиге прича: Златна декада (1992), Нишвил (1994), Калибар 23 за 
спе цијалисту (1995), Zen Srbiana (1997), Вулваши (1998), Одбрана 
градова (1998), Кажи мами (1999), Старинска ствар (2001), Gang of 
Four (2005), Тврда љубав (2006), Солидно срце (2008), Телесна стража 
(2010); романе: Прислушкивање (1999), Хобо (2001, Нинова награда за 
роман године), Смрт у Ел Пасу (2003), Сливник (2004), Ноћ свих светих 
(2009); поезију: Рио Браво (1990), Remix (1991), WahWah (1992), Тајни 
живот у Србији (1995), Пост (1996), Песме о занатима (1997); и књигу 
попесеја Дивља хорда / Забелешке млађег покварењака (2007). Зоран 
Ћирић је добитник више књижевних награда. Дела су му превођена на 
пољски, чешки и мађарски. Живи у Нишу.

ЗОРАН ЧИРИЧ (Ниш, 1962), новеллист, романист, эссеист и поэт. 
Представитель сербской литературы в стиле рокнролл, который с 
черным юмором пародирует самые разнообразные табу. Опубликовал 
сборники рассказов: «Золотая декада» (1992), «Нэшвилл» (1994), 
«Калибр 23 для специалиста» (1995), «Zen Srbiana» (1996), «Вульвы» 
(1998), «Оборона городов» (1998), «Скажи маме» (1999), «Старинная 
вещь» (2001), «Gang of Four» (2005), «Твердая любовь» (2006), «Солидное 
сердце» (2008), «Телесная стража» (2010); романы: «Подслушивание» 
(1999), «Хобо» (2001, премия журнала «НИН» за роман года), «Смерть 
в Эль Пасо» (2003), «Водосток» (2004) «Ночь всех святых» (2009); 
поэзия: «Рио Браво» (1990), «Remix» (1991), «WahWah» (1992), «Тайная 
жизнь в Сербии» (1995), «Пост» (1996), «Стихи о ремеслах» (1997); 
сборник эссе в попстиле «Дикая орда / Записки младшего извращенца» 
(2007). Лауреат многих литературных премий. Переведен на польский, 
чешский и венгерский языки. Живет в Нише.
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САША РАДОЈЧИЋ (Сомбор, 1963), песник, критичар, есејиста и пре 
водилац с немачког језика (Гадамера, Хајдегера, Дилтаја, Јингера, 
Ничеа, Зафранског). Спремни на спознају страсти и нужности, уну
трашњих простора и свакодневице, Радојчићеви стихови, у којима се 
укрштају симболистичко наслеђе и постмодерно искуство, са успо
стављеном посткласицистичком мером спајају културу и стварност, 
ерудицију и непосредност искуства. Најважније књиге: Камерна музика 
(песме, 1991), Америка и друге песме (песме, 1994), Елегије, ноктурна, 
етиде (изабране и нове песме, 2001), Провидни анђели (есеји, 2003), 
Четири годишња доба (песме, 2004), Ништа и прах (студија, 2006), 
Панонске етиде (изабране и нове песме, 2012). Поезија Саша Радојчића  
је превођена на више страних језика. Живи у Сомбору.

САША РАДОЙЧИЧ (Сомбор, 1963), поэт, критик, эссеист и перев       
одчик с немецкого (перевел Гадамера, Хайдеггера, Дильтея, Юнгера, 
Ницше, Сафранского). Познающие страсть и необходимость, внутрен
ние пространства и обыденность, стихи Радойчича, в которых встре
чаются символическое наследие и опыт постмодернизма, в постклас
сицистской мере объединяют культуру и действительность, эрудицию 
и непосредственный опыт. Главные книги: «Камерная музыка» (стихи, 
1991), «Америка и другие стихи» (1994), «Элегии, ноктюрны, этюды» 
(избранные и новые стихи, 2001), «Прозрачные ангелы» (эссе, 2003), 
«Четыре времени года» (стихи, 2004), «Ничто и прах» (монография, 
2006), «Паннонские этюды» (избранные и новые стихи, 2012). Его сти
хи переведены на многие иностранные языки. Живет в Сомборе.
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ВЕСЕЛИН МАРКОВИЋ (Београд, 1963), писац, есејиста, књижевни 
критичар, преводилац са енглеског језика. Докторирао је на 
Филолошком факултету у Београду. Марковић никада не пише о 
одређеној земљи и народу, већ се усредсређује на универзалне људске 
проблеме. Најзначајнија дела: Шта пропусте они који умру у сну 
(збирка приповедака, 1992), Марсел Пруст и други реалисти (студија, 
1996), Преимућства круга (збирка приповедака, 2001), Израњање 
(роман, 2001, Виталова награда „Златни сунцокрет“ за књигу године), 
Ми различити (роман, 2010, Награда града Београда, Награда „Бора 
Станковић“) и Упоредни светови (студија, 2011). Марковићева проза 
објављивана је у Норвешкој, Словенији, Сједињеним Америчким Држа
вама, Великој Британији, Пољској и Бугарској. Живи у Стразбуру. 

ВЕСЕЛИН МАРКОВИЧ (Белград, 1963), писатель, эссеист, литера
турный критик, автор путевых заметок, переводчик с английского. 
Защитил докторскую диссертацию на Филологическом факультете в 
Белграде. Маркович никогда не пишет об определенной стране и наро
де, а сосредотачивается на универсальных проблемах человека. Глав
ные произведения: «Что пропустят те, кто умрет во сне» (сборник 
рассказов, 1992), «Марсель Пруст и другие реалисты» (монография, 
1996), «Преимущества круга» (сборник рассказов, 2001), «Появление» 
(роман, 2001, Виталова премия «Золотой подсолнух» за роман года), 
«Мы разные» (роман, 2010, премии города Белграда, и «Бора Станко
вич»), «Сравнительные миры» (монография, 2011). Проза Марковича 
переведена в Норвегии, Словении, США, Великобритании, Польше и 
Болгарии. Живет в Страсбурге.
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САША ЈЕЛЕНКОВИЋ (Зајечар, 1964), песник. Песме Саше Јеленковића 
воде дијалог са ексклузивном традицијом светске поезије, од античких 
извора до Херберта и Ружевича. Нискореторичне по гласу којим говоре 
и по средствима која користе, Јеленковићеве песме су пример високог 
модернизма, које се пред читаоцем отварају постепено. Најважније 
књиге песама: Оно што остаје (1993), Херувимске тајне (1994), Кра
љевска објашњења (1998), Књига о срцу (2002), Елпенори (2006), Књига о 
сумњи (2010), Гола молитва (2013). Саша Јеленковић живи у Зајечару.

САША ЕЛЕНКОВИЧ (Заечар, 1964), поэт. Стихи Саши Еленковича ве
дут диалог с эксклюзивной традицией мировой поэзии, от античных 
источников до Герберта и Ружевича. Нериторические по тону и по ис
пользуемым средствам, его стихи являются образцом высокого модер
низма, постепенно открывающегося перед читателем.  Главные поэти
ческие книги: «То, что останется» (1993), «Тайны херувимов» (1994), 
«Королевские объяснения» (1998), «Книга о сердце» (2002), «Эльпеноры» 
(2006), «Книга сомнений» (2010), «Голая молитва» (2013). Живет в За
ечаре.
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АЛЕКСАНДАР ГАТАЛИЦА (Београд, 1964), приповедач, роман
сијер, музички критичар, преводилац са старогрчког језика. Гаталица 
је писац александријске провенијенције, склон непрестаној промени 
тематских интересовања и сталном преображају приповедних модела. 
Гаталичина проза је окренута испитивању стварног и могућег у 
модерној историји и сенкама историје у обичној свакодневици или у 
стварности уметничког дела. Најважније књиге: Линије живота (роман, 
1993, Награда „Милош Црњански“), Мимикрије (приче, 1996), Век 
(приче, 1999, Награда „Иво Андрић“), Еурипидова смрт (роман, 2002), 
Дневник поражених неимара (приче, 2006), Невидљиви (роман, 2008), 
Велики рат (роман, 2012, Нинова награда за роман године, Награда 
„Меша Селимовић“). Александар Гаталица живи у Београду.

АЛЕКСАНДР ГАТАЛИЦА (Белград, 1964), новеллист, романист, музы
кальный критик, переводчик с древнегреческого. Гаталица – писатель 
александрийской традиции, склонный к непрерывной перемене инте
ресующих его тем и к постоянному преображению моделей повество
вания. Его проза исследует действительное и вероятное в современной 
и теневой истории каждодневного быта или в фактах художественного 
произведения. Главные книги: «Линии жизни» (роман, 1993, премия 
«Милош Црнянский»), «Мимикрии» (рассказы, 1996), «Век» (расска
зы, 1999, премия «Иво Андрич»), «Смерть Еврипида» (роман, 2002), 
«Дневник побежденных строителей» (рассказы, 2006), «Невидимые» 
(роман, 2008), «Великая война» (роман, 2012, премия журнала «НИН» 
за роман года, премия «Меша Селимович»). Живет в Белграде. 
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МИРКО ДЕМИЋ (Горњи Класнић, код Глине, Хрватска, 1964), књи
жевник и публициста. Честа инспирација његове прозе су сећање на 
порекло и тешка историјска судбина Баније и њених сународника који 
више не живе на својим огњиштима, што је умногоме одредило ауто  ров 
тематски круг: избеглиштво из родне Баније и последице ратних збива
ња на овим просторима деведесетих година ХХ века. Објавио је књиге 
прозе: Јабуке Хесперида (1990), Сламка у носу (1996), Ћилибар, мед, 
оскоруша (2001), Апокрифи о Фуртули (2003), Слуге хировитог лучоноше 
(2006), Молски акорди (2008, Награда „Иво Андрић“), Трезвењаци на 
пијаној лађи (2010, Награда „Дејан Медаковић“), По(в)ратнички ре
квијем (2012), Под отровним плаштом (књига есеја, (п)огледа и мар
гиналија, 2010), Слађење горчином (публицистички текстови, 2008).
Про  за Мирка Демића је превођена на пољски језик. Живи у Крагујевцу.

МИРКО ДЕМИЧ (Горни Класнич у Глины, Хорватия, 1964), литератор 
и публицист. Его проза зачастую вдохновляется воспоминаниями о 
происхождении и тяжелой судьбе Бании и его соплеменников, кото
рые вынуждены были покинуть свои очаги, что во многом определило 
тематическое поле автора: побег из родной Бании и последствия граж
данской войны на этой территории в девяностые годы ХХ века. Опу
бликовал книги прозы: «Яблоки Геспериды» (1990), «Соломинка в носу» 
(1996), «Янтарь, мед, рябина» (2001), «Апокрифы о Фуртуле» (2003), 
«Слуги хитроумного факельщика» (2006), «Минорные аккорды» (2008, 
премия «Иво Андрич»), «Трезвенники на пьяной ладье» (2010, премия 
«Деян Медакович»), «Послевоенный реквием» (2012), «Под ядовитым 
покровом» (2010, сборник эссе), «Сладость горечи» (2008, публицисти
ка). Его проза переведена на польский язык. Живет в Крагуеваце.
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ВЛАДИМИР ТАСИЋ (Нови Сад, 1965), приповедач, романсијер, есеји
ста. Докторирао је математику у Канади, где предаје на Универзитету 
Њу Бранзвик. У својој прози развија поступке пост модернистичке пое
ти  ке, са наглашеним меланхоличним доживљајем живота виђеног из 
емигрантске перспективе. Писац велике ерудиције, луцидан есејиста 
и критичар савремене културе. Најважније књиге: Псеудологија фан
тастика (приче, 1995), Радост бродоломника (приче, 1997), Опро
штајни дар (роман, 2001), Математика и корени по ст модерне мисли 
(књиге есеја, 2001), Киша и хартија (роман, 2004, Нинова награда за 
роман године, Виталова награда „Златни сунцокрет“ за књигу године), 
Стаклени зид (роман, 2008). Књиге Владимира Тасића су превођене на 
енглески, француски и шпански језик. Живи у Канади.

ВЛАДИМИР ТАСИЧ (Нови Сад, 1965), новеллист, романист, эссеист. 
Защитил докторскую диссертацию в Канаде, где преподает в универ
ситете «Нью Брансвик». В своей прозе развивает мотивы постмодер
нистской поэзии с акцентом на меланхоличных событиях жизни, на
блюдаемой с позиции эмигранта. Весьма эрудированный писатель, 
прозрачный эссеист и критик современной культуры. Главные книги: 
«Псевдологика фантастики» (рассказы, 1995), «Радость кораблекру
шения» (рассказы, 1997), «Прощальный подарок» (роман, 2001), «Ма
тематика и корни постмодернистской мысли» (эссе, 2001), «Дождь и 
бумага» (роман, 2004, премия журнала «НИН» за роман года, Витало
ва премия «Золотой подсолнух» за книгу года), «Стеклянная стена» 
(роман, 2008). Его книги переведены на английский, французский и 
испанский языки. Живет в Канаде.
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ВЛАДИСЛАВА ВОЈНОВИЋ (Бела Црква, 1965), песник, драмски пи
сац, сценариста, филмски критичар. Дипломирала је на Факултету 
драмских уметности у Београду. Уметник и његова позиција у мало
грађанском друштву и непристајање на идеологију, ма која она би
ла, чести су мотиви у њеним делима. Проблем комуникације је тако
ђе нешто што интересује ову ауторку, а посебан предмет њене нај
јаче критике су родитељи и њихов положај, став и утицај на децу. 
Објављена дела: Женске јуначке песме (збирка песама, 2002), Ловац на 
гриње (збирка песама, 2007), Принц од папира (роман за децу, 2008, 
Награда „Доситејево перо“), ПееМеСме, (збирка песама, 2010, Награда 
„Биљана Јовановић“), Лењинова десница или како се удати за агента 
(роман, 2010), Козје уши (роман, 2013). Владислава Војновић живи у 
Београду.

ВЛАДИСЛАВА ВОЙНОВИЧ (Бела Црква, 1965), поэтесса, драматург, 
сценарист, кинокритик. Закончила Факультет драматических искус
ства в Белграде. Главные мотивы ее творчества – художник и его по
зиция в мещанской среде, неприятие любой идеологии. Этого автора 
также интересуют проблемы коммуникации, но особым предметом ее 
критики являются родители и их положение, взгляды и их влияние на 
воспитание детей. Опубликованные книги: «Женские героические песни» 
(поэтический сборник, 2002), «Охотник на моль» (поэтический сбор
ник, 2007), «Бумажный принц» (роман для детей, 2008, премия «Перо 
Доситея»), «СтиИхИи» (поэтичесий сборник, 2010, премия «Биляна 
Йованович»), «Правая рука Ленина, или как выйти замуж за агента» 
(роман, 2010), «Козлиные уши» (роман, 2013). Живет в Белграде.   
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ВЛАДИМИР АРСЕНИЈЕВИЋ (Пула, Хрватска, 1965), романсијер и 
приповедач. Оснивач је регионалног књижевног фестивала Крокодил 
(Књижевно Регионално Окупљање Које Отклања Досаду И Летаргију). 
Најмлађи је добитник Нинове награде, за дебитантски роман У пот
палубљу (1994), у којем је из интимне перспективе приказао депресивну 
стварност београдског живота почетком деведесетих година ХХ века. 
Остала значајнија дела: Анђела (роман, 1997), Предатор (књига прича, 
2008), Југолабораторија (збирка есеја, 2009), Лет (роман, 2013). Ро
ма ни Владимира Арсенијевића преведени су на више од 25 светских 
језика, међу којима су и немачки, енглески, француски, италијански, 
шпан ски, шведски, дански, норвешки, руски, словеначки, чешки, пољ
ски, словачки језик. Живи у Београду.

ВЛАДИМИР АРСЕНИЕВИЧ (Пула, Хорватия, 1965), романист и но
веллист. Основатель регионального литературного фестиваля «Кроко
дил» (Книжное Региональное Общество Которое Отбрасывает Досаду 
и Летаргию). Самый молодой лауреат премии журнала «НИН» за де
бютный роман «В трюме» (1994), в котором с интимной стороны пока
зал депрессивную жизнь Белграда в девяностые годы ХХ века. Другие 
главные книги: «Анжела» (роман, 1997), «Хищник» (сборник рассказов, 
2008), «Юголаборатория» (эссе, 2009), «Полет» (роман, 2013). Рома
ны Владимира Арсениевича переведены более чем на 25 иностранных 
языков, среди которых – немецкий, английский, французский, ита
льянский, шведский, испанский, датский, норвежский, русский, сло
венский, чешский, польский, словацкий. Живет в Белграде.



85

ЛАСЛО БЛАШКОВИЋ (Нови Сад, 1966), романсијер, песник, есеји
ста. Ствара необузданом језичком енергијом и користи хумор као 
кон станту. Вољан да експериментише, окреће се елементима филма 
и стрипа. Најважније књиге: Животи бацача коцке (песме, 1997), Ју
та рња даљина (песме, 2002), Жене песника (песме, 2006), Свадбени 
марш (роман, 1997), Мртва природа са сатом (роман, 2000), Мадонин 
накит (роман, 2003), Адамова јабучица (роман, 2005), Турнир грбаваца 
(роман, 2007), Прича о малаксалости (приче, 2010), Посмртна маска: 
пикарски роман (2012). Ласло Блашковић је добитник више књижевних 
награда, а дела су му превођена на енглески, француски, мађарски, 
румунски, словачки, украјински, бугарски и словеначки језик. Живи у 
Новом Саду.

ЛАСЛО БЛАШКОВИЧ (Нови Сад, 1966), романист, поэт, эссеист. Тво
рит с необузданной лингвистической энергией, постоянно используя 
юмор. Любит экспериментировать, пользуясь приемами кинематогра
фа и комикса. Главные книги: «Жизни игрока в кости» (стихи, 1997), 
«Утренние дали» (стихи, 2002), «Женщины поэта» (стихи, 2006), «Сва
дебный марш» (роман, 1997), «Натюрморт с часами» (роман, 2000), 
«Драгоценности мадонны» (роман, 2003), «Адамово яблоко» (роман, 
2005), «Турнир горбунов» (роман, 2007), «Рассказы о бессилии» (рас
сказы, 2010), «Посмертная маска: плутовской роман» (2012). Лауреат 
многих литературных премий, его произведения переведены на ан
глийский, французский, венгерский, румынский, словацкий, украин
ский, болгарский и словенский языки. Живет в Нови Саде.
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СРЂАН ВАЉАРЕВИЋ (Београд, 1967), романсијер, приповедач и 
песник. Представник новог сензибилитета, генерације која се на књи
жевној сцени појавила деведесетих година ХХ века. У својим делима 
супротставља непретенциозну интиму појединца, самосвесног мар ги
налца, хаосу савремене историје и друштва. Најважније књиге: Лист 
на корици хлеба (роман, 1990), Џо Фрејзер и 49 песама (1992), Људи 
за столом (роман, 1994), Зимски дневник (књига прозе, 1995), Дневник 
друге зиме (књига прозе, 2005), Комо (роман, 2006). Проза и поезија 
Срђана Ваљаревића су превођене на енглески, немачки, француски и 
шведски језик. Живи у Београду.

СРДЖАН ВАЛЯРЕВИЧ (Белград, 1967), романист, новеллист, поэт. 
Представитель нового чувственного поколения, которое появилось на 
литературной сцене в девяностые годы ХХ века. В своих произведениях 
противопоставляет непретенциозную интимность индивидуума, созна
тельного маргинала хаосу современной истории и общества. Главные 
книги: «Лист на корочке хлеба» (роман, 1990), «Джо Фрейзер и 49 сти
хотворений» (1992), «Люди за столом» (роман, 1994), «Зимний днев
ник» (книга прозы, 1995), «Дневник второй зимы» (книга прозы, 2005), 
«Комо» (роман, 2006). Его проза и поэзия переведены на английский, 
немецкий, французский и шведский языки. Живет в Белграде. 
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УРОШ ПЕТРОВИЋ (Горњи Милановац, 1967), писац књига за децу и 
младе, почев од збирки причамозгалица и романа у загонеткама до 
фантастичних приповести. Размрдавање вијуга, сусрет са чуде сним, 
необичним, али и застрашујућим, раскошна машта и особени хумор 
неке су од основних одлика његове прозе. Један је од најуспешнијих 
решавача IQ X теста на свету. Објављена дела: Приче с оне стране 
(приповетке, 2004), Авен и јазопас у Земљи Ваука (2003), Загонетне приче 
– књига прва (2006), Загонетне приче – књига друга, (2006), Пети лептир 
(2007), Загонетне приче – књига трећа (2007), Мистерије Гинкове улице 
(2008), Загонетне приче – књига четврта (2009), Мрачне тајне Гинкове 
улице (роман у загонеткама, 2011), Загонетне приче – књига пета 
(2012), Деца Бестрагије (2013), Тајне вештине Марте Смарт (2013). 
Урош Петровић је добитник многобројних награда и признања. Књиге 
су му објављене и у Мађарској, Грчкој и Италији. Живи у Београду.

УРОШ ПЕТРОВИЧ (Горни Милановац, 1967), автор книг для детей и 
молодежи, начал с собраний рассказовголоволомок, романовзагадок 
и фантастических повестей. Разбушевавшиеся вьюги, встречи с нео
бычными и порой страшными чудесами, роскошные мечтания и спец
ифический юмор – отличительные черты его прозы. Один из самых 
выдающихся победителей тестов IQ в мире. Опубликованные произ
ведения: «Рассказы с другой стороны» (2004), «Авен и барсук в стране 
Ваука» (2003), «Загадочные рассказы – книга первая» (2006), «Загадоч
ные рассказы – книга вторая» (2006), «Пятый мотылек» (2007), «За
гадочные рассказы – книга третья» (200), «Мистерии Гинковой улицы» 
(2008), «Загадочные рассказы – книга четвертая» (2009), «Мрачные 
тайны Гинковой улицы» (роман в загадках, 2011), «Загадочные рассказы 
– книга пятая» (2012), «Дети Бесследной» (2013), «Секреты ловкости 
Марты Смарт» (2013). Лауреат многочисленных литературных пре
мий и наград. Его книги переведены в Венгрии, Греции и Италии. Живет 
в Белграде.



88

ИГОР МАРОЈЕВИЋ (Врбас, 1968), приповедач, романсијер, драм ски 
писац, есејиста, преводилац са шпанског и каталонског језика. Поетика 
му се одређује терминима „етнофикција“ (ауторов термин који обухвата 
његове кључне романе), „крти реализам“, „транс“, „снајперска проза“. 
Дела: Двадесет четири зида (роман, 1998), Трагачи (приче, 2001), Жега 
(роман, 2004, 2008), Медитерани (приче, 2006, 2008), Шнит (роман, 
2007, 2008), Партер (роман, 2009), Мајчина рука (роман, 2011). Аутор 
је три драме: Бар сам свој човек, Номади, Тврђава Европа. Објавио је 
књигу есеја Кроз главу (2012). Игор Маројевић је добитник више 
награда, а дела су му превођена на шпански, каталонски, португалски 
и македонски језик. Живи у Земуну.

ИГОРЬ МАРОЕВИЧ (Врбас, 1968), новеллист, романист, драматург, 
эссеист, переводчик с испанского и каталонского. Его поэтику мож
но определить как «этнофикцию» (термин самого автора, которым 
он определяет собственные романы), «хрупкий реализм», «транс», 
«снайперская проза». Произведения: «Двадцать четыре стены» (ро
ман, 1998), «Искатели» (рассказы, 2001), «Зной» (роман, 2004, 2008), 
«Средиземноморцы» (рассказы, 2006, 2008), «Покрой» (роман, 2007, 
2008), «Партер» (роман, 2009), «Рука матери» (роман, 2011). Автор 
трех пьес: «По крайней мере, я свой», «Скитальцы», «Крепость Европа». 
Опубликовал сборник эссе «Сквозь голову» (2012). Лауреат многих ли
тературных премий, его книги переведены на испанский, каталонский, 
португальский и македонский языки. Живет в Земуне.
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ВУЛЕ ЖУРИЋ (Сарајево, Босна и Херцеговина, 1969), приповедач 
и романсијер. Пише прозу у којој доминирају мотиви урбане и рок 
митологије, као и бројне асоцијације на свет књижевности и филма. 
Најважније књиге: Двије године самоће (приче, 1995), У кревету са 
Мадоном (приче, 1998), Валцери и сношаји (приче, 2001), Благи дани 
затим прођу (роман, 2001), Ринфуз (роман, 2003), Тигреро (роман, 
2005), Црне ћурке и друга књига црних ћурки (роман, 2006), Мртве 
браве (роман, 2008), Народњакова смрт (роман, 2009), Недеља пацова 
(роман, 2010), Катеначо (приче, 2011), Српска трилогија: бабилонијада 
(роман, 2012). Дела Вула Журића су превођена на немачки, енглески, 
португалски, шпански, грчки, италијански, словеначки и пољски језик. 
Живи у Пан чеву.

ВУЛЕ ЖУРИЧ (Сараево, Босния и Герцеговина, 1969), новеллист и 
романист. Пишет прозу, в которой преобладают городские мотивы и 
мифология рока, а также многочисленные ассоциации с миром ли
тературы и кино. Главные книги: «Два года одиночества» (рассказы, 
1995), «В постели с Мадонной» (рассказы, 1998), «Вальсы и сношения» 
(рассказы, 2001), «Потом прошли приятные дни» (роман, 2001), «Рин
фуз» (роман, 2003), «Тигреро» (роман, 2005), «Черные индюшки и вто
рая книга черных индюшек» (роман, 2006), «Мертвые замки» (роман, 
2008), «Смерть народника» (роман, 2009), «Крысиная неделя» (роман, 
2010), «Катеначо» (рассказы, 2011), «Сербская трилогия: вавилониа
да» (роман, 2012). Его произведения переведены на немецкий, англий
ский, португальский, испанский, греческий, итальянский, словенский и 
польский языки. Живет в Панчево.
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БИЉАНА СРБЉАНОВИЋ (Стокхолм, Шведска, 1970), драмски писац. 
Представља мрачну визију живота у модерној и постмодерној циви ли
зацији, користећи се трагикомичним, гротескним и апсурдним сли  ка
ма из живота савременог човека. Драме: Београдска трилогија (1997), 
Породичне приче (1998), Супермаркет (2002), Америка, други део (2003), 
Скакавци (2005), Барбело, о псима и деци (2007, Награда града Бео
града), Није смрт бицикло (да ти га украду) (2011), Мали ми је овај гроб 
(2013). Драме Биљане Србљановић су извођене у многим позориштима 
широм света. Добитник је бројних књижевних награда и признања.

БИЛЯНА СРБЛЯНОВИЧ (Стокгольм, Швеция, 1970), драматург. Изо
бражает мрачную картину жизни в современной и постмодернистской 
цивилизации, пользуясь трагикомичными, гротесковыми и абсурдны
ми картинами из жизни современного человека. Пьесы: «Белградская 
трилогия» (1997), «Семейные рассказы» (1998), «Супермаркет» (2002), 
«Америка, часть вторая» (2003), «Кузнечики» (2005), «Барбело, о со
баках и детях» (2007, премия города Белграда), «Велосипед не смерть 
(чтоб его у тебя украли)» (2011), «Этот гроб мне маловат» (2013). Ее 
пьесы идут на многих сценах во всем мире. Лауреат многочисленных 
литературных премий и наград. 
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НИКОЛА МАЛОВИЋ (Котор, Црна Гора, 1970), драмски писац, при
по ведач, романсијер. Дипломирао је на Филолошком факултету у 
Београду. Лишена „морске“ патетике, његова незнатно хиперболисана 
футуристичка проза, писана у одређеним сегментима и као омаж 
Милораду Павићу, литерарна је транспозиција упечатљиве негативне 
утопије у којој се одсуством хуманости и истинског идентитета, ма које 
врсте, обележава Бока. Објављена дела: Последња деценија (кратке 
приче, 1998), Капетан Визин – 360 степени око Боке (новеле у драмској 
форми, 2002), Перашки гоблен (драма, 2003), Пругастоплаве сторије 
(роман, 2009). За роман Лутајући Бокељ добио је Награду „Борислав 
Пекић“, Награду „Лаза Костић“, Награду за прозу Бањалука (2008) и 
Октобарску награду града Херцег Новог (2009). Никола Маловић живи 
у Херцег Новом.

НИКОЛА МАЛОВИЧ (Котор, Черногория, 1970), драматург, новел
лист, романист. Закончил Филологический факультет в Белграде. Ли
шенная «морской» патетики, его несколько гиперболизированная фу
туристическая проза, в отдельных сегментах напоминающая оммаж 
Милораду Павичу, является литературной транспозицией впечатляю
щей негативной утопии, в которой отсутствие гуманизма и любого со
ответствия действительности символизирует Залив. Опубликованные 
произведения: «Последнее десятилетие» (рассказы, 1998), «Капитан 
Визин – 360 градусов у Залива» (драматизированные рассказы, 2002), 
«Гобелен из Пераста» (пьеса, 2003), «Истории в синюю полоску» (ро
ман, 2009). За роман «Блуждающий Бокель» получил премии «Борислав 
Пекич», «Лаза Костич», за прозу – премию города Банялука (2008), 
Октябрьскую премию города Херцег Нови (2009). Живет в Херцег 
Нови.
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СРЂАН В. ТЕШИН (Мокрин, 1971), приповедач, романсијер и нови
нар. Коуредник је књижевног часописа Северни бункер, а уредник је 
онлајн магазина plastelin.com. Његова проза говори о историјским, 
социјалним и политичким темама, али и о савремености и свакодневици 
обичних, малих и смешних људи, стварајући ироничну везу између 
реалне и фиктивне стварности. Спој фрагментарности, цитатности и 
документарности одлика су ове прозе. Најважније књиге: Антологија 
најбољих наслова (роман, 2000), Казимир и други наслови (роман, 2003), 
Кроз пустињу и прашину (роман, 2005), Куварове клетве и друге гадости 
(роман, 2006) и Испод црте (2010). Приче Срђана В. Тешина заступљене 
су у домаћим и страним антологијама и изборима из савремене српске 
књижевности. Дела су му превођена на енглески, немачки, пољски, 
македонски, мађарски и словеначки језик. Живи у Кикинди.

СРДЖАН В. ТЕШИН (Мокрин, 1971), новеллист, романист и журна
лист. Соредактор литературного журнала «Северный бункер», редактор 
интернетжурнала plastelin.com. Пишет прозу на исторические, соци
альные и политические темы, а также о современности и обыденной 
жизни маленьких и смешных людей, создавая ироничную связь между 
реальностью и выдумкой. Его прозу отличает соединение фрагментар
ности, цитирования и документальности. Главные книги: «Антология 
лучших названий» (роман, 2000), «Казимир и другие названия» (роман, 
2003), «Сквозь пыль и пустыню» (роман, 2005), «Клятвы повара и дру
гие гадости» (роман, 2006), «Под чертой» (2010). Рассказы Срджана 
В. Тешина представлены в отечественных и иностранных антологиях 
и сборниках произведений современной сербской литературы. Пере
веден на английский, немецкий, польский, македонский, венгерский и 
словенский языки. Живет в Кикинде.
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УГЉЕША ШАЈТИНАЦ (Зрењанин, 1971), драмски писац, приповедач, 
романсијер. Предаје драматургију на Академији уметности у Но
вом Саду. Његова дела, о правим  малим  животним драмама поно
вног откривања истинске људске осећајности, карактерише упо тре
ба редукованих и наизглед једноставних стилских поступака и при
поведачких стратегија. Романи: Чуда природе (1993), Нада станује 
на крају града (2002), ВОК ОН! (2007, Награда „Биљана Јовановић“) 
и Сасвим скромни дарови (2011, Виталова награда „Златни сунцокрет“ 
за књигу године, Награда „Бора Станковић“ и Европска награда за 
књижевност). Књига прича: Чемер (1997). Драме: Реквизитер (1999), 
Право на Руса (2001), Говорите ли аустралијски? (2002), Хaдерсфилд 
(2005, Стеријина награда за најбољи савремени драмски текст на 
Стеријином позорју; по овој драми снимљен је истоимени играни 
филм, 2007. године), Банат (2007), Ветрушкина ледина (2008) и Лепет 
мојих плућних крила (2009). Угљеша Шајтинац је аутор два романа за 
децу и две радиодраме. Дела су му превођена на енглески и пољски. 
Живи у Зрењанину.

УГЛЕША ШАЙТИНАЦ (Зренянин, 1971), драматург, новеллист, ро
манист. Преподает драматургию в Академии искусств в Нови Саде. 
Его пьесы о настоящих малых жизненных драмах, открывающих ис
тинные человеческие чувства, характеризует употребление простых, 
на первый взгляд, стилистических приемов. Романы: «Чудеса природы» 
(1993), «Надежда живет на окраине города» (2002), «ВОК ОН!» (2007, 
премия «Биляна Йованович») и «Абсолютно скромные дары» (2011, 
Виталова премия «Золотой подсолнух», премия «Бора Станкович»). 
Сборники рассказов: «Кипарис» (1997). Пьесы: «Реквизитор» (1999), 
«Право на русского» (2001), «Говорите ли вы поавстралийски?» (2002), 
«Хаддерсфилд» (2005, Стериина премия за лучший современный дра
матический текст в Стериином театре; по этой пьесе в 2007 году снят 
одноименный художественный фильм), «Банат» (2007), «Ветрушкина 
целина» (2008) и «Лепет крыльев моих легких» (2009). Автор двух рома
нов для детей и двух пьес для радио. Его произведения переведены на 
английский и польский языки. Живет в Зренянине.    
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АНА РИСТОВИЋ (Београд, 1972), песник и преводилац са словеначког 
и енглеског језика. Поезија јој се одликује лирским медитацијама о 
дезинтегрисаном савременом свету, меланхолично(ауто)иронијским 
погледом испуњеним губитком илузија и горчином. Најважније књиге 
песама: Уже од песка (1997), Забава за доконе кћери (2000), Живот 
на разгледници (2003), Око нуле (2006), П. С. (изабране песме, 2009). 
Добитник је више књижевних награда, међу којима је и Дисова на
града, за 2014. годину, за шири опус и изразити песнички рукопис, као 
и немачка награда „Hubert Burda Preis“ за поезију младих аутора из 
југоисточне Европе. Песме Ане Ристовић превођене су на више језика, 
пре свих на немачки. Живи у Београду.

АНА РИСТОВИЧ (Белград, 1972), поэтесса и переводчица со словен
ского и английского. Ее поэзию отличают лирические медитации о со
временном распадающемся мире, они пронизаны меланхолическим 
(авто)ироничным взглядом, исполненным утраченными иллюзиями и 
горечью. Главные поэтические книги: «Веревка из песка» (1997), «Раз
влечение для дочери» (2000), «Жизнь на открытке» (2003), «Около нуля» 
(2006), «П.С.» (избранные стихи, 2009). Лауреат многих литературных 
премий, среди которых Дисова премия за творчество и яркий литера
турный почерк, а также немецкая премия «Hubert Burda Preis» за поэ
зию молодых авторов из ЮгоВосточной Европы. Ее стихи переведены 
на многие языки, прежде всего – на немецкий. Живет в Белграде.



95

ГОЈКО БОЖОВИЋ (Пљевља, Црна Гора, 1972), песник, књижевни кри
тичар и есејиста. Поезија Гојка Божовића представља стишани говор о 
модерном свету у распону између епифанија свакодневице и понорних 
удеса историје и других великих прича. Божовићева поезија оличава 
сусрет чулног и интелектуалног, епифанијског и ерудицијског, страсног 
и разумног, при чему се у песниковим стиховима указују како изазовне 
теме савремености, тако и слојевити видици у којима се отвара дијалог 
са песничком традицијом и традицијом мишљења. Најважније књиге 
песама: Душа звери (1993), Песме о стварима (1996), Архипелаг (2002), 
Елементи (2006), Оближња божанства: песме и хронике (2012). Гојко 
Божовић живи у Београду.  

ГОЙКО БОЖОВИЧ (Плевля, Черногория, 1972), поэт, литературный 
критик и эссеист. Поэзия Гойко Божовича представляет собою не
громкий разговор о современном мире, находящемся в противоречиях 
между тихой обыденной жизнью и драматическими событиями исто
рического значения. Его поэзию отличает столкновение чувственного 
и интеллектуального, простодушного и эрудированного, страстного и 
разумного, причем в стихотворениях поэта наблюдаются как горячие 
современные темы, так и многослойные горизонты, в которых откры
вается диалог с поэтической традицией и традиционным мышлением. 
Главные поэтические книги: «Душа зверя» (1993), «Стихи о вещах» 
(1996), «Архипелаг» (2002), «Элементы» (2006), «Ближние божества: 
стихи и хроники» (2012). Живет в Белграде. 
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ВЛАДИМИР КЕЦМАНОВИЋ (Сарајево, Босна и Херцеговина, 1972), 
прозни писац, колум  ниста. Овај аутор приповеда сажетим, сведеним, 
готово репортерским минималистичким стилом. Његова проза, у стилу 
хиперреалистичког извештаја, истовремено се опире претераној есте
ти зацији, али и симплификованом реализму који жели да у лите ратури 
рекреира стварност и препричава и допричава историју. Објављени 
романи: Последња шанса (1999), Садржај шупљине (2001), Феликс (2007, 
Награда „Бранко Ћопић“), Топ је био врео (2008, Награда „Борислав 
Пекић“, Награда „Меша Селимовић“), Сибир (2011). Објавио је и збир
ку приповедака Зидови који се руше (2012). Године 1990. је за кратку 
причу Хистерија добио Награду „Иво Андрић“. Кецмановићева проза 
превођена је на енглески, француски, немачки, украјински и румунски. 
Живи у Београду.

ВЛАДИМИР КЕЦМАНОВИЧ (Сараево, Босния и Герцеговина, 1972), 
прозаик, колумнист. Его стиль отличается сжатостью, почти репортер
ским минималистским стилем. Его проза в стиле гиперреалистического 
сообщения отдает излишней эстетизацией, вместе с тем и реалистич
ностью, стремящейся восстановить в литературе действительность, пе
ресказать и досказать исторические события. Опубликованные рома
ны: «Последний шанс» (1999), «Содержание пустоты» (2001), «Феликс» 
(2007, премия «Бранко Чопич»), «Пушка была горячей» (2008, премии 
«Бори слав Пекич» и «Меша Селимович»), «Сибирь» (2011). Опублико
вал сборник рассказов «Стены, которые рушатся» (2012). В 1990 году 
подучил премию «Иво Андрич» за короткий рассказ «Истерия». Про
за Кецмановича переведена на английский, французский, немецкий 
украинский и румынский языки. Живет в Белграде. 
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ДЕЈАН АЛЕКСИЋ (Краљево, 1972), песник, као и аутор прозних, 
песничких и драмских књижевних дела за децу. Поезија му се нај
чешће  карактерише као неосимболистичка. Специфичност Алек
си     ћевог израза огледа се у богатству ерудиције, као и у суп ти
лности бројних симбола и метафора остварених са изразитим вер 
сификаторским умећем, док се на идејном плану истичу теме мета
физичких димензија изражене кроз свакодневне ситуације и кроз 
опозиције мало/велико, банално/трансцендентално. Објавио је књиге 
песама: Потпуни говор (1995, „Бранкова награда“), Свагдашњи час 
(2000, „Просветина“ награда и Награда „Матићев шал“), После (2005, 
Награда „Бранко Миљковић“), Довољно (2008, Награда САНУ, „Бранко 
Ћопић“), Једино ветар (2011, Награда „Меша Селимовић“), Бити 
(2013, Змајева награда Матице српске). Песме Дејана Алексића су 
превођене на неколико европских језика. Живи у Краљеву.  

ДЕЯН АЛЕКСИЧ (Кралево, 1972), поэт, а также автор прозаических, 
стихотворных и драматических произведений для детей. Его поэзию 
чаще всего характеризуют как поэзию неосимволизма. Специфика 
взглядов Алексича отражается в богатой эрудиции, а также в утончен
ности многочисленных символов и метафор, исполненных с вырази
тельным версификаторским мастерством, в то время как в идеологиче
ском плане выделяются темы метафизических размеров, выраженные 
в каждодневных ситуациях и в противопоставлении малого и великого, 
банального и трансцедентного. Опубликовал поэтические книги: «Пол
ная речь» (1995, «Бранкова премия»), «Привычный час» (2000, пре
мия «Просветы» и премия «Шарф Матича»), «После» (2005, премия 
«Бранко Милькович»), «Достаточно» (2008, премия Сербской акаде
мии наук и искусств, премия «Бранко Чопич»), «Только ветер» (2011, 
премия «Меша Селимович»), «Быть» (2013, Змаева премия Матицы 
сербской). Стихи переведены на несколько европейских языков. Живет 
в Кралево. 
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СЛОБОДАН ВЛАДУШИЋ (Суботица, 1973), романсијер, есејиста, књи
жевни критичар. У својим делима даје иронијску критику друштвених, 
политичких и идеолошких слојева савременог света. Најважније књи ге: 
На промаји (есеји и критике, 2007), Портрет херменеутичара у тран
зицији (есеји, 2007), Forward (роман, 2009, Награда „Борислав Пекић“, 
Виталова награда „Златни сунцокрет“ за књигу године), Ми, избрисани 
(роман, 2013, Награда „Меша Селимовић“). Слободан Владушић живи 
у Суботици.

СЛОБОДАН ВЛАДУШИЧ (Суботица, 1973), романист, эссеист, лите
ратурный критик. В своих произведениях подвергает иронической 
критике общественные, политические и идеологические слои совре
менного мира. Главные книги: «На сквозняке» (эссе и критические 
статьи, 2007), «Портрет герменевтика в транспозиции» (эссе, 2007), 
«Forward» (роман, 2009, премия «Борислав Пекич», Виталова премия 
«Золотой подсолнух»), «Мы, стертые» (роман, 2013, премия «Меша 
Селимович»). Живет в Суботице.  
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МИЛЕНА МАРКОВИЋ (Београд, 1974), драмски писац, песник, сцена
риста. Поезија јој је једноставна, директна, болно искрена и опора, али 
и дирљива у својој емоционалности и видљивој лакоћи израза. У својим 
драмама спаја трагедију и фарсу, сурово реални живот и фантастику. 
Kњиге песама: Истина има терање (2003), Црна кашика (2007), Птичје 
око на тараби (2009, Награда „Ђура Јакшић“), Пре него што све почне 
да се врти (2011). Драме: Павиљони: куда идем, одакле долазим и шта 
има за вечеру (2001), Шине (2002), Наход Симеон (2006, Стеријина 
награда за најбољу драму), Брод за лутке (2006), 3 драме (2006, 
Награда „Милош Црњански“), Шума блиста (2008, Награда „Тодор 
Манојловић“). Сабране песме и драме Милене Марковић објављене су 
2012. године. Ауторка је неколико филмских сценарија, међу којима је 
и сценарио за филм Бели, бели свет (2009). Живи у Београду.

МИЛЕНА МАРКОВИЧ (Белград, 1974), драматург, поэтесса, сцена
рист. Ее поэзия проста, прямолинейна, болезненно искренняя и рез
кая, но трогательная в своей эмоциональности и видимой легкости 
выражения. В своих пьесах объединяет трагедию и фарс, суровую 
реальную жизнь и фантастику. Поэтические книги: «Истина гонима» 
(2003), «Черная ложка» (2007), «Птичий глаз на заборе» (2009, премия 
«Джура Якшич»), «Прежде чем все начнет вертеться» (2011); пьесы: 
«Павильоны: куда иду, откуда пришла и что на ужин» (2001), «Рель
сы» (2002), «Найденыш Симеон» (2006, Стериина премия за лучшую 
пьесу), «Корабль для кукол» (2006, Стериина премия за лучшую пьесу), 
«Три пьесы» (2006, премия «Милош Црнянский»), «Сверкающий лес» 
(2008, премия «Тодор Манойлович»). Собрание стихотворений и пьес 
опубликовано в 2012 году. Автор нескольких киносценариев, среди ко
торых сценарий фильма «Белый, белый мир» (2009). Живет в Белграде.



100

БОРИВОЈЕ АДАШЕВИЋ (Ужице, 1974), приповедач и романсијер. Из
ванредан и оригиналан стилиста чија тематска интересовања покривају 
опсег од интиме до судара са савременом историјом. Димензије ства
рности са којима се суочавају ликови у Адашевићевој прози омо
гућавају аутору да из књиге у књигу уобличи свет препознатљиве 
осећајности коју ће аутор развијати као сопствени и генерацијски емо
тивни одговор на кључна питања одрастања и неприхватања стања у 
којима се деценијама налази српско друштво. Објавио је књиге прича 
Еквилибриста (2000) и Из трећег краљевства (2006) и романе Човек 
из куће на брегу (2009) и Крф (2011), за чији му је пројекат додељена 
стипендија Фонда Борислав Пекић, 2007. године. Дела Боривоја 
Адашевића су превођена на енглески, француски, мађарски, албански 
и грчки. Живи у Пожеги.

БОРИВОЕ АДАШЕВИЧ (Ужице, 1974), новеллист и романист. Исклю
чительный и оригинальный стилист с широкими интересами – от инти
ма до столкновения с современной историей. Измерения действитель
ности, с которыми сталкиваются герои его прозы, дают автору возмож
ность из книги в книгу изображать мир узнаваемой чувственности, ко
торую автор развивает как собственный ответ и ответ своего поколения 
на ключевые вопросы взросления и несогласия с состоянием, в котором 
уже десятилетия находится сербское общество. Опубликовал сборники 
рассказов «Эквилибрист» (2000) и «Из третьего королевства» (2006), 
а также романы «Человек из дома на берегу» (2009) и «Корф» (2011), на 
который ему была выделена в 2007 году стипендия фонда «Борислав 
Пекич». Его произведения переведены на английский, французский, 
венгерский, албанский и греческий языки. Живет в Пожеге.  
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ДЕЈАН СТОЈИЉКОВИЋ (Ниш, 1976), прозаиста, драмски писац и 
стрип сценариста. Доследно се држећи високог нивоа приповедања и 
укрштајући неколико равни у приповедању: митску, окултну, демо но
лошкофантастичну, ратну, политичку, Дејан Стојиљковић пише прозу 
која показује да српски географски простор нуди изузетно за ни мљи
ве сижее. Објавио је прозне збирке Лева страна друма (2007) и Low 
Life (2008), као и романе Константиново раскршће (2009, награде: 
„Милош Црњански“, „Исидора Секулић“ и друге), Дуге ноћи и црне за
ставе (2012) и Кисело&Слатко (књига огледа о стрипу, 2011). Први 
је лауреат награде за стрип теорију „Никола Митровић Кокан“. Од 
2012. ексклузивни је аутор издавачке куће Blooming Twig Books из 
Њујорка. Проза Дејана Стојиљковића је превођена на енглески, руски, 
македонски и грчки језик. Живи у Нишу.

ДЕЯН СТОИЛЬКОВИЧ (Ниш, 1976), прозаик, драматург и сценарист 
комиксов. Последовательно придерживается высокого уровня пове
ствования, скрещивая в нем несколько линий: мифическую, оккульт
ную, демонологическую, фантастическую, военную и политическую. 
Его проза доказывает, что сербское географическое пространство в 
состоянии представить исключительно занимательные сюжеты. Опу
бликовал прозаические сборники «Левая сторона дороги» (2007) и 
«Low life» (а также романы «Перекресток Константина» (2009, пре
мии Милош Црнянский», «Исидора Секулич» и другие, в русском 
переводе – «Меч Константина»), «Долгие ночи и черные стяги» (2012) 
и «Кислое&Сладкое» (книга размышлений о комиксах, 2011). Первый 
лауреат премии за теорию комикса «Никола Митрович Кокан». С 2012 
года – эксклюзивный автор ньюйоркского издательства «Blooming Twig 
Books». Его проза переведена на английский, русский, македонский и 
греческий язык. Живет в Нише.
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ЕНЕС ХАЛИЛОВИЋ (Нови Пазар, 1977), приповедач, песник, драм
ски писац и новинар. У његовим делима, у којима има и оштрог, хумо
ристичког тона, мешају се бајка, историја, магија, митологија. Халило
вић реконструише простор и време стварајући микрокосмос који само 
наизглед нема упориште у реалности. Објавио је збирке поезије: Средње 
слово  (1995),  Блудни парип  (2000), Листови на води  (2007), Песме из 
болести и здравља (2011), Ломача (изабране песме, 2012). Аутор је 
збир ки прича:  Потомци одбијених просаца  (2004) и  Капиларне поја
ве  (2006). Објавио је драме  In vivo  (2004) и  Кемет  (2010). Аутор је 
романа Еп о води (2012). Енес Халиловић је добитник више књижевних 
награда, а дела су му превођена на енглески, немачки, арапски, 
шпански, француски, пољски, румунски, украјински, мађарски, 
словеначки, летонски, албан ски, македонски, турски, руски, грчки, 
бугарски и каталонски језик. Живи у Новом Пазару.

ЭНЕС ХАЛИЛОВИЧ (Нови Пазар, 1977), новеллист, поэт, драматург и 
журналист. В его произведениях острого, юмористического стиля сме
шиваются сказки, история, магия, мифология. Халилович реконструи
рует пространство и время, создавая микрокосмос, у которого толь
ко на первый взгляд нет базы в реальности. Опубликовал поэтические 
сборники: «Среднее слово» (1995), «Бродячая кляча» (2000), «Листы на 
воде» (2007), «Стихи в болезни и здравии» (2011), «Костер» (избранные 
стихи, 2011). Автор сборников рассказов «Потомки отвергнутых же
нихов» (2004) и «Капиллярные явления» (2006). Опубликовал пьесы «In 
vivo» (2004) и «Кемет» (2010). Автор романа «En о воде» (2012). Лау
реат нескольких литературных премий, его книги переведены на ан
глийский, немецкий, арабский, испанский, французский, польский, ру
мынский, украинский, венгерский, словенский, литовский, албанский, 
македонский, турецкий, русский, греческий, болгарский и каталонский 
языки. Живет в Нови Пазаре.
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СРЂАН СРДИЋ (Кикинда, 1977), романсијер и приповедач. Срдићеву 
прозу карактерише свест аутора о књижевном наслеђу и отклон од 
њега, као и језичко мајсторство стварања ликова и њиховог светa. Ове 
естетске квалитете аутор суверено ангажује да би креирао вишегласну 
галерију нашег посрнућа, слагалицу историје, страсти и шизофреније 
кроз коју пролазе његови књижевни јунаци, чије су судбине испре
плетене игром случаја или несрећним околностима. Етичка тежина 
Срдићеве прозе још један је квалитет који је чини значајнoм унутар 
његове генерације, а и наше савремене књижевности у целини. Аутор 
је романа Мртво поље (2010), Сатори (2013) и збирке прича Еспирандо 
(2011). Срђан Срдић је добитник више књижевних награда, а дела су 
му превођена на албански, мађарски, румунски, украјински и пољски 
језик. Живи на путу између Кикинде и Београда.

СРДЖАН СРДИЧ (Кикинда, 1977), романист и новеллист. Его прозу 
характеризует понимание автором литературного наследия и отклоне
ние от него, а также лингвистическое мастерство в создании образов 
и их мира. Эти эстетические качества автор уверенно использует для 
того, чтобы создать многоплановую картину нашего падения, уклад 
истории, страсть и шизофрению, которыми страдают его герои, судь
бы которых игрой случая или обстоятельств попадают в неприятности. 
Этика прозы Срдича – еще одно качество, которое является ценным 
для его поколения и нашей современной литературы в целом. Автор 
романа «Мертвое поле» (2010), «Сатори» (2013) и сборник рассказов 
«Эсперанто» (2011). Лауреат многих литературных премий, его книги 
переведены на албанский, венгерский, румынский, украинский и поль
ский языки. Живет в Кикинде и Белграде.
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ПАВЛЕ ЗЕЛИЋ (Београд, 1979), писац фантастике, књижевни, филм
ски и критичар стрипa, дипломирани фармацеут. Захваљујући жи 
во   писним детаљима и аутентичним ситуацијама, овај писац нас ла
ко  увлачи у свој фикционални свет (прошлости, садашњости, буду
ћно сти). SF атмосфера постаје само оквир за универзалну причу коју 
аутор жели да исприча. Квалитет се у овој прози огледа у одсуству пре
тенциозности и  лаком остваривању вишеслојности и вишезначности. 
Објављена дела: Последња велика авантура (збирка прича, 2009), 
Дружина Дарданели: пољубац лептирице (графичка новела, 2011), 
Пешчана хроника (роман, 2013). Павле Зелић је добитник више награда. 
Живи у Београду.

ПАВЛЕ ЗЕЛИЧ (Белград, 1979), фантаст, литературный и кинокритик, 
критик комиксов, дипломированный фармацевт. Благодаря живопис
ным деталям и оригинальным ситуациям, этот писатель с легкостью 
вовлекает нас в свой вымышленный мир (прошлого, сегодняшнего и 
будущего). Научнофантастическая атмосфера служит ему только в 
качестве рамок универсального рассказа. Качество этой прозы состоит 
в отсутствии претенциозности и легком создании атмосферы много
плановости и многозначительности. Опубликованные произведения: 
«Последнее великое приключение» (сборник рассказов, 2009), «Дружина 
Дарданелл: поцелуй мотылька» (графическая новелла, 2011), «Песча
ная хроника» (роман, 2013). Лауреат многих литературных премий. 
Живет в Белграде.  
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